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RESUMO 

BARBOZA, Adriana Maria Ramos. O Brincar da criança com deficiência física em processo de 

Inclusão na Educação Infantil. 2019. 252 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 

Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. 

 

A presente pesquisa O Brincar da criança com deficiência física em processo de Inclusão na 

Educação Infantil vincula-se ao Projeto Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, 

concepções, projetos e práticas, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua 

Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC/FE/UFG), coordenado pela prof.ª Dr.ª Ivone Garcia 

Barbosa. E vincula-se à linha de pesquisa e Formação Profissionalização Docente e Trabalho 

Educativo do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Goiás (FE/UFG). A Educação Infantil é um direito da criança e espaço privilegiado de brincadeiras, 

interações, de desenvolvimento e aprendizagem infantil e de inclusão social. A presença da criança 

com deficiência física na Educação Inclusiva na rede regular de Ensino, além de ser um direito 

garantido legalmente, é uma realidade. No entanto, é incipiente o número de estudos realizados sobre 

o brincar e a inclusão da criança com deficiência física na Educação Infantil. Considerando a 

importância da brincadeira e as interações como eixo de trabalho na Educação Infantil, ressaltamos 

que a brincadeira na idade pré-escolar exerce a principal influência nas atividades psíquicas da criança, 

promovendo a apropriação da cultura e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. O 

objetivo desta pesquisa é compreender numa perspectiva sócio-histórico-dialética como brincam as 

crianças com deficiência física, em processo de Inclusão; como interagem nas brincadeiras com 

crianças sem deficiência; e se encontram barreiras para brincar na Educação Infantil em um Centro 

Municipal de Educação Infantil, da rede Municipal de Ensino de Trindade-Goiás. É uma pesquisa 

participante com procedimentos etnográficos, embasada no método materialista histórico-dialético, 

cuja análise qualitativa dos dados se dá a partir do método. Os procedimentos metodológicos 

utilizados foram: análise por meio de levantamento teórico e documental, observação participante, 

diário de campo, entrevista, rodas de conversa, instrumentos audiovisuais (filmagens e fotografias). 

Participaram da pesquisa as duas crianças do CMEI com deficiência física, seus colegas de classe, as 

duas professoras das turmas do Jardim I e do Jardim II, as profissionais de apoio, a coordenadora, a 

diretora do CMEI e a família das crianças com deficiência física. Os participantes da pesquisa são 

considerados sujeitos históricos e suas ações foram observadas e analisadas durante atividades de 

brincadeiras livres ou dirigidas, em diversos locais da Instituição, como exemplo, sala de aula, 

refeitório, pátio coberto, parque e espaços livres. Assim, pode-se constatar na pesquisa de campo que 

mesmo o tempo e espaço destinado as brincadeiras, mostrando-se restrito, as crianças com deficiência 

física brincam de diferentes maneiras, ora sozinhas, ora acompanhadas. Reconhecem como lugar para 

brincar os espaços fora da sala, predominando o interesse para as brincadeiras de faz de conta 

iniciadas pelas próprias crianças; os papéis submissos eram destinados para a criança com deficiência 

pelos colegas, durante a brincadeira. A presença de barreiras arquitetônicas e barreiras atitudinais; a 

ausência de recursos de acessibilidade e formação continuada dos professores e profissionais de apoio; 

a não compreensão desses sobre a importância da brincadeira e sobre a Educação Inclusiva interferem 

na qualidade das brincadeiras e interações vivenciadas pela criança com deficiência física em processo 

de inclusão na Educação Infantil.  

 

Palavras-chave: Brincadeira. Educação Infantil. Educação Inclusiva. Deficiência Física. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

BARBOZA, Adriana Maria Ramos. El juego de los niños con discapacidad física en el proceso de 

inclusión en la educación infantil. 2019. 252 f. Disertación (Máster en Educación) - Facultad de 

Educación, Universidad Federal de Goiás, Goiânia, 2019. 

 
La presente investigación El juego de los niños con discapacidades físicas en el proceso de inclusión 

en la educación Infantil está vinculada al Proyecto de Políticas Públicas y Educación de la Infancia en 

Goiás: historia, concepciones, proyectos y prácticas, desarrollado por el Núcleo de Estudios e 

Investigación de la Infancia y sus Educación en diferentes contextos (NEPIEC/FE/UFG), coordinado 

por la Profesora Dra. Ivone Garcia Barbosa. Y está vinculado a la línea de investigación y formación 

Profesionalización docente y trabajo educativo del Programa de Posgrado de la Facultad de Educación 

de la Universidad Federal de Goiás (FE/UFG). La educación infantil es un derecho de los niños y un 

espacio privilegiado para el juego, las interacciones, el desarrollo y el aprendizaje del niño y de la 

inclusión social. La presencia de niños con discapacidades físicas en la Educación Inclusiva en el 

sistema educativo regular, además de ser un derecho legalmente garantizado, es una realidad. Sin 

embargo, el número de estudios sobre el juego y la inclusión de niños con discapacidades físicas en la 

educación de la primera infancia es incipiente. Considerando la importancia del juego y las 

interacciones como eje de trabajo en la educación infantil, enfatizamos que el juego en la edad 

preescolar tiene la influencia principal en las actividades psíquicas de los niños, promoviendo la 

apropiación de la cultura y el desarrollo de funciones psicológicas superiores. El objetivo de esta 

investigación es comprender desde una perspectiva socio-histórico-dialéctica, cómo los niños con 

discapacidades físicas, en el proceso de inclusión educativa, interactúan en el juego con los niños sin 

discapacidades y se encuentran barreras para jugar en la educación infantil en un centro educativo 

municipal. Jardín de infancia, de la Escuela Municipal de Trindade-Goiás. Es una investigación 

participante con procedimientos etnográficos, basada en el método materialista histórico-dialéctico, 

cuyo análisis cualitativo de los datos se basa en el método. Los procedimientos metodológicos 

utilizados fueron: análisis a través de encuestas teóricas y documentales, observación participante, 

diario de campo, entrevista, ruedas de conversación, instrumentos audiovisuales (vídeos y fotografías). 

Los participantes de la investigación fueron dos niños con discapacidades físicas, sus compañeros de 

aula, dos maestros de la institución: Jardín escolar I y Jardín escolar II, los profesionales de apoyo, el 

coordinador, la directora del CMEI y la familia de los niños con discapacidades físicas. Los 

participantes de la investigación fueran considerados sujetos históricos y sus acciones fueran 

observadas y analizadas durante las actividades de juego libre o dirigido, en varios lugares de la 

institución, como el aula, la cafetería, el patio cubierto, el parque y los espacios libres. En la 

investigación de campo descubrimos que incluso el tiempo y el espacio asignados a los juegos 

restringidos, los niños con discapacidades físicas juegan de diferentes maneras, a veces solos, a veces 

en compañía. Reconocían como lugar para jugar, los espacios fuera del aula. Predomina el interés por 

el juego de simulación iniciado por los propios niños; Los roles sumisos fueron destinados al niño 

discapacitado por sus compañeros durante el juego. La presencia de barreras arquitectónicas y barreras 

de actitud, la falta de recursos de accesibilidad y la educación continua de maestros y profesionales de 

apoyo, su falta de comprensión sobre la importancia del juego y la Educación Inclusiva, interfieren 

con la calidad del juego y las interacciones experimentadas por los niños con discapacidad física en el 

proceso de inclusión en la educación infantil.  

 

Palabras-clave: Juego. Educación Infantil. Educación inclusiva. Descapacidad física. 
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INTRODUÇÃO 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de 

busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e 

da alegria [...]” (FREIRE, 1997, p. 160). 

 

Um dos motivos que me levou ao interesse por esta pesquisa foi, sem dúvida, o 

processo de formação acadêmica iniciado, em 1994, na Faculdade de Educação (FE) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), visto que contribuiu para que eu pudesse verticalizar 

meu olhar e os estudos sobre a infância. Esse percurso, certamente, significou o início de uma 

nova caminhada, abrindo janelas e portas para que me fosse possível compreender os 

contextos, as relações, a sociedade, a família e a vida, sob outro prisma: o da realidade 

concreta em que estamos todos inseridos. Ao refletir sobre o papel que exerceria, enquanto 

professora, alguns elementos constitutivos dessa profissão me acompanharam, tais como a 

responsabilidade, às vezes o medo e a insegurança, mas também a alegria em aprender sobre o 

poder que tem a educação de transformar a forma de pensar e agir das pessoas. 

Foram quatro anos de aprendizagens e trocas intensas com professores, na Faculdade e 

no estágio, os quais, a cada aula me provocavam o interesse em conhecer mais a fundo sobre 

educar; sobre conhecer o universo da escola e as crianças. Compreender sobre o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento infantil, bem como sobre a importância de conhecer a 

criança com a qual trabalharia como docente, aguçou-me o desejo de trabalhar na Educação 

Infantil. Iniciei minha carreira como professora, assim que sai da graduação; desde esse 

período trabalho na Educação Infantil, espaço no qual reafirmo a cada dia o desejo e o 

compromisso em ampliar meus conhecimentos para atuar na Educação Básica. 

Atualmente sou professora efetiva do Departamento de Educação Infantil (DEI), do 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), da UFG. O trabalho 

desenvolvido nesse espaço parte da proposta de Educação Infantil, a qual tem o educar e o 

cuidar como indissociáveis do processo de conhecer e aprender da criança de zero a seis anos, 

Essa perspectiva se apoia nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2009), cuja proposta indica como eixo de trabalho as brincadeiras e interações. O 

contexto da Educação Infantil é um universo amplo de aprendizagens, conquistas e inúmeros 

desafios cotidianos. Aprender com as crianças há sempre de ser um prazer. 

Durante esse percurso de trabalho na Educação Infantil, que já somam alguns anos, 

tornou-se evidente o espaço central que a brincadeira ocupa como atividade principal nos 

diferentes contextos de propostas educativas vivenciadas pelas crianças de zero até seis anos. 



17 
 

Assim, me sinto provocada todos os dias a compreender e ampliar o conhecimento a respeito 

dessa importante temática − a brincadeira2 −, sobre a qual há indicações de diferentes 

concepções e significados, não possuindo o espaço garantido e a devida importância em todas 

as instituições de Educação Infantil.  No ano de 1999, iniciei a especialização em Educação 

Infantil, também na FE/UFG. Esse espaço me permitiu discutir sobre a brincadeira na 

Educação Infantil, contando com o apoio de minha orientadora, também coordenadora de um 

Núcleo de pesquisa especializado nos estudos sobre a Infância, à época denominado Grupo de 

estudos e Pesquisa de Infância e sua Educação (GEPIED), posteriormente denominado 

Núcleo de estudos e Pesquisa da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC). 

Nesse cenário, o interesse pelo estudo e pesquisa sobre as brincadeiras infantis foi 

aguçado por meio de estudos realizados − desde o período de conclusão do curso de 

Especialização em Educação Infantil na Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Goiás (FE/UFG, 2002) −, por meio dos quais pude desenvolver o trabalho intitulado “O 

Brincar na Educação Infantil: Abordagem Sócio-Histórico-Dialética” (BARBOZA, 2002).  

Esse estudo contribuiu para reafirmar a importância da brincadeira nos diferentes contextos de 

aprendizagem e desenvolvimento infantil, com ênfase na perspectiva teórica defendida por 

Barbosa (1997). Essa trajetória colaborou para que, posteriormente, tendo ingressado no curso 

de mestrado e participado de vários debates e sessões de estudo no Núcleo de Estudos e 

Pesquisa da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC)3, pudesse ancorar-

me na perspectiva sócio-histórico-dialética, cuja proposta defende a Educação Infantil 

enquanto direito da criança e da instituição de Educação Infantil; como espaço privilegiado de 

brincadeiras, interações, desenvolvimento, aprendizagem infantil e de inclusão social. 

Pesquisas brasileiras (ASSIS, 2012; BARBOSA, 1997; FARIA, 2016;  GONÇALVES, 2002; 

OLIVEIRA, 1988; TEIXEIRA, 2009; TOLENTINO, 2015; WASJSKOP, 1999) mostram que, 

ao brincar com diferentes pares, a criança de zero até seis anos constitui sua identidade 

cultural e social. 

Agora, como estudante da 30ª turma de Mestrado do Programa de Pós-Graduação  da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, Instituição que fez e faz parte da 

minha carreira acadêmica, na qual partilho minhas discussões no NEPIEC da FE/UFG, 

                                                           
2 O termo brincadeira, brinquedo, jogo empregado por Vigotski e demais autores, também utilizado nesta 

pesquisa num sentido amplo, se refere à atividade, ao ato de brincar. Utilizamos como sinônimo de jogo. 
3 NEPIEC é um núcleo de pesquisa que desenvolve diversos subprojetos na perspectiva do materialismo 

histórico-dialético, compreendendo, as relações sociais, a história, a cultura, as propostas e processos 

educacionais, as políticas públicas, a infância, os diferentes sujeitos (crianças, adultos, professores) envolvidos, 

as concepções que permeiam o atendimento de crianças de zero a doze anos de idade e suas famílias, buscando 

perceber a realidade em seus multideterminantes e contradições (BARBOSA et al., 2003). 
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procurei dar continuidade aos estudos sobre a brincadeira, ampliando a investigação para 

crianças com deficiência física − com comprometimento na atividade motora −, em processo 

de Inclusão na rede regular de ensino. Esse recorte contempla também um dos objetivos do 

projeto “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos e 

práticas”, do NEPIEC, cuja coordenadora é também minha atual orientadora, sendo a presente 

investigação um subprojeto daquele projeto. O projeto do NEPIEC objetiva compreender a 

educação da infância no estado de Goiás, abrangendo sua história; a constituição de políticas 

públicas; as concepções que a permeiam, bem como os processos e as práticas educativas em 

diferentes contextos, corroborando com a temática de estudo da presente pesquisa ao elencar 

no projeto um dos objetivos específicos, qual seja: articular os estudos sobre a infância com as 

questões de gênero, etnia e Inclusão. 

Esse interesse justifica-se pelo estudo da Brincadeira na perspectiva sociocultural 

dialética, na qual Vigotski e seus seguidores (Luria, Leontiev, Elkonin, Wallon) 

compreendem que o brincar exerce a principal influência nas atividades psíquicas da criança, 

promovendo a apropriação da cultura e o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. Assim, também se torna importante e necessário dar visibilidade às crianças com 

deficiência − presentes nas instituições de Educação Infantil − e compreender como se 

configuram as brincadeiras dessas crianças com as demais crianças na Educação Infantil, por 

meio de uma proposta de Educação Inclusiva que de fato as incluam, nos diferentes processos 

e contextos vivenciados. A presente pesquisa, ancorada na perspectiva sócio-histórico-

dialética, defende a Educação Infantil enquanto direito da criança e de sua família, bem como 

a instituição de Educação Infantil como espaço privilegiado de brincadeiras e interações; de 

desenvolvimento e aprendizagem infantil e de inclusão social.  

A presença de crianças com deficiência na Educação Infantil configura-se como um 

direito. De acordo com a LDB/96, no art. 58, a oferta de Educação Especial tem início na 

Educação Infantil, devendo ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 

1996). Essa realidade provoca a nós, professores, e demais profissionais envolvidos com o 

processo educativo na instituição de Educação Infantil para diversas reflexões sobre a 

concepção de criança, de inclusão, de brincadeira, incluindo a formação de professores para 

trabalhar com a inclusão e a organização do trabalho pedagógico a ser realizado com crianças 

com deficiência. 

Partindo da concepção sócio-histórica, inspirada no materialismo dialético, conforme 

indicou Marx (2001), a criança deve ser compreendida “[...] como parte da sociedade e a 

sociedade como parte dela. Nesse sentido, a criança não é concebida isoladamente, mas é 
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vista como um sujeito ativo na história [...]” (BARBOSA; ALVES; MARTINS, 2011, p. 135). 

Dessa perspectiva, entende-se que é papel da Educação Infantil considerar a educação em 

seus diferentes contextos e ter como um de seus eixos de trabalho as brincadeiras e interações, 

ressaltadas, como já aludido antes, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI, 2009), incorporando e abrangendo em sua história atual a inclusão como 

uma educação que garante o direito à diferença de crianças com deficiências e necessidades 

educacionais especiais. Nessa perspectiva, também é papel da Educação Infantil favorecer, de 

modo processual, a apropriação do conhecimento a todas as crianças, por meio das 

brincadeiras e demais atividades propostas − independente da sua condição orgânica −, 

considerando sua integralidade e reconhecendo suas especificidades etárias, singularidades 

individuais e coletivas das crianças, bem como possibilitando aprendizagens nas dimensões 

motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural (BRASIL, 2010).  

A presente pesquisa intitulada O Brincar da criança com Deficiência Física no 

Processo de Inclusão na Educação Infantil propõe problematizar o processo do brincar entre 

e com as crianças com deficiência, por meio das seguintes questões: Como brincam? Do que 

brincam? Com quem brincam e como interagem nas brincadeiras com crianças sem 

deficiência? Quais são os tempos e espaços destinados à brincadeira? Como as crianças 

organizam as brincadeiras? De que modo suas famílias e os professores pensam essa forma de 

atividade humana no processo de mediação e educação com essas crianças? A criança com 

deficiência física encontra barreiras para brincar na Educação Infantil? 

No diálogo com essas questões, a presente pesquisa buscou compreender, numa 

perspectiva sócio-histórico-dialética, como brincam as crianças com deficiência física e como 

interagem nas brincadeiras com crianças sem deficiência; e, também, se encontram barreiras 

para brincar na Educação Infantil da rede regular de ensino – em uma instituição de Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino de Trindade-Goiás − em processo de Inclusão. Alguns 

objetivos específicos dão suporte para a presente investigação, quais sejam:  

 Compreender como se configuram as brincadeiras das crianças de quatro a seis 

anos na Educação Inclusiva e no processo de interação com as crianças da turma 

na qual ela está inserida, bem como com as crianças de toda a escola; 

 Identificar as possibilidades e limites do tempo e espaço da brincadeira 

(apresentados nos contextos), buscando perceber possíveis barreiras que a criança 

com deficiência física encontra para brincar e realizar outras atividades no CMEI; 
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 Analisar as concepções sobre o brincar e a Educação Inclusiva, ora apresentadas 

por crianças, professores/as, apoios, gestores de Educação Infantil e familiares das 

crianças com deficiência física. 

A educação da criança de até seis anos, como parte da Educação Básica, se fez 

presente, legalmente, a partir da Constituição Federal de 1988, garantindo também os direitos 

de cidadania das pessoas com deficiência4 e reforçando a igualdade de oportunidades 

educacionais, por meio da elaboração de legislações específicas e revisão das políticas de 

educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90; a Declaração 

Mundial de Educação para Todos/Jomtiem (1990); a Declaração de Salamanca, (1994); a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, n° 9.394/96, cap. V, art. 58, (BRASIL, 

1996); a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2008); a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008); o Decreto nº 7.611, 

(BRASIL, 2011) e a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), n° 13.146, (BRASIL, 

2015), passaram a influenciar a formulação das políticas públicas da Educação Inclusiva. Em 

relação à Educação Infantil, ainda são poucas as investigações brasileiras que se debruçam 

sobre esse direito, dentre elas podemos citar Almeida (2003, 2006, 2008, 2011); Bueno 

(2001); Drago (2014); Jannuzzi (2006, 2012); Kassar (2004, 2009); Mantoan (2003); 

Mazzotta (2001); Mendes (2006);  Sassaki (1997); Teixeira, R. (2018, 2010, 2011).  

Vale ressaltar que para realizar o estudo a respeito da brincadeira, na perspectiva 

sócio-histórico-dialética, proposto na pesquisa, foi construído diálogos com os autores 

Vigotski (1998, 2004, 2008); Leontiev (2004, 2017); Elkonin (1998); Wallon (1975); 

Brougère (2010); Arce (2002, 2006); Teixeira (2006). 

Como mostraram os estudos de Borba (2009); Silva (2007); Teixeira (2006) e Faria 

(2016), dentre as atividades que se consideram fundamentais na infância, a brincadeira possui 

destaque. Brincar é uma atividade encontrada nos vários grupos humanos, em diferentes 

períodos históricos e estágios de desenvolvimento econômico. Como toda atividade humana, 

o brincar se constitui na interação de vários fatores que marcam determinado contexto 

histórico, sendo transformado pela própria ação dos indivíduos e por suas produções culturais 

e tecnológicas. Portanto, como expõe Borba (2009) e Turetta (2013), a brincadeira é um 

processo que envolve o indivíduo, seu meio, sua história e cultura. Por meio do brincar a 

                                                           
4 A opção por fazer uso, nesta pesquisa, do termo “pessoa com deficiência” considera que destaca a pessoa, 

colocando a deficiência como apenas uma característica, pela compreensão de que as deficiências não se 

portam, elas estão com a pessoa ou na pessoa. Esta é a denominação internacionalmente usada com mais 

frequência, de acordo com Sassaki (2003). Contudo, ao retratar a história da deficiência e da educação 

especial, foram mantidas a nomenclatura utilizada em cada época, por seus respectivos autores. 
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criança pode conhecer, aprender e se constituir como um ser pertencente ao grupo, pois a 

brincadeira é uma das atividades que corroboram para a construção de sua identidade cultural 

e social. Nessa perspectiva, entende-se que o ato de brincar encontra-se articulado ao afeto, à 

motricidade, à linguagem, à percepção, à representação; à memória e outras funções 

cognitivas, podendo favorecer a criação, a fantasia, bem como a autonomia. Essas 

características da brincadeira se estendem a todas as crianças, com ou sem deficiência 

(VIGOTSKI, 1998, 2010; LEONTIEV, 2017; WALLON, 1975). 

A presente pesquisa, intitulada O Brincar da criança com Deficiência Física no 

Processo de Inclusão na Educação Infantil, ganha relevância quando é perceptível a ausência 

de investigações que envolvam crianças com deficiência − que passaram a participar de 

ambientes educacionais formais (escolares) − e seus educadores (professores e pais) quanto à 

percepção da importância e das possibilidades da brincadeira na vida dessas crianças. Nessa 

perspectiva, o estudo dessa temática se torna relevante, uma vez que as brincadeiras e 

interações são eixos de trabalhos ressaltados nas Diretrizes Curriculares para a Educação 

Infantil (BRASIL, 2009). O brincar na perspectiva de estudo sócio-histórico-dialética (aqui 

apropriada e defendida), compreende que a criança − por meio da brincadeira (ou do jogo) e 

do brinquedo − interage, interpreta papéis, compreende, cria, imagina e aprende. Nesse 

sentido, as ações e experiências que realiza durante a brincadeira são advindas da realidade 

sociocultural na qual está inserida.  

Ao brincar de faz de conta, a criança na idade pré-escolar assume diferentes papéis 

durante a brincadeira e, ao imitar os adultos, a imaginação permite que ela reorganize os 

elementos que extrai da realidade, ressignificando-os em suas brincadeiras. Brincando a 

criança mostra como interpreta o ambiente ao seu redor; como reconhece os objetos; como 

constrói as relações e os afetos com as pessoas que convive em diversos ambientes sociais. A 

brincadeira na idade pré-escolar exerce a principal influência nas atividades psíquicas da 

criança, promovendo a apropriação da cultura e o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. Assim, a brincadeira é uma atividade social de suma importância, devendo estar 

presente na Educação Infantil, pois propicia o desenvolvimento da criança com ou sem 

deficiência. 

Contudo, pesquisas apontam que, em grande número, os espaços e tempos para as 

brincadeiras nas instituições de Educação Infantil ainda se apresentam limitados, por não 

conceberem a brincadeira como recurso privilegiado de aprendizagem e desenvolvimento da 

criança pequena (BARBOZA, 2002; WAJSKOP, 1999, 2012; FARIA, 2016).  
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Para a apresentação da presente pesquisa, a dissertação está organizada em quatro 

seções.  Na seção 1: Introdução, Percurso Metodológico da Pesquisa, está delineada a 

metodologia escolhida, os caminhos percorridos no processo de investigação e da pesquisa 

empírica.  

Na seção 2: “Infância, Educação Infantil e o Brincar”, estão apresentadas concepções 

de infância, presentes ao longo da história, bem como um breve histórico da Educação Infantil 

no Brasil, bem como os marcos sociais, políticos e históricos, retratando as décadas de 1980 e 

1990 como as de maior ênfase dessa etapa da Educação. Na sequência, ao discorrer sobre a 

brincadeira, são apresentados os antecedentes históricos de uma Pedagogia do jogo, assim 

como a contribuição da brincadeira no desenvolvimento do psiquismo humano, incluindo o 

brincar sob o olhar da perspectiva sócio-histórico-dialética.  

Na seção 3: “Educação Inclusiva”, é tecido o registro perante o olhar e a concepção 

sobre o corpo com deficiência ao longo da história, incluindo um breve histórico da  educação 

da pessoa com deficiência no Brasil, bem como os caminhos, desafios e conquistas 

enfrentados. Em seguida, são apresentadas a Educação Especial e a legislação em direção à 

Educação Inclusiva; marco que define o conceito de Educação Especial enquanto modalidade 

de ensino e garante o direito e acesso da pessoa com deficiência − seja com transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação − à Educação Inclusiva na 

rede regular de ensino. Ao propor a escrita “Educação Inclusiva na Educação Infantil”, 

busquei evidenciar o olhar para a criança com deficiência inserida no contexto da Educação 

Infantil no CMEI pesquisado. 

Na seção 4: “O Brincar da Criança com deficiência na Educação Infantil no Município 

de Trindade”, é apresentada a descrição da inserção no campo de pesquisa, bem como a 

contextualização e a caracterização do campo e os sujeitos participantes, visando identificar as 

percepções dos participantes a respeito da criança com deficiência e o processo de inclusão. 

Também é apresentada a realidade vivenciada no campo de pesquisa, por meio das 

observações do diário de campo, registros fotográficos, vídeo-gravações e registro das falas 

advindas das entrevistas realizadas com os participantes envolvidos na pesquisa. Por último, a 

brincadeira da criança com deficiência na Educação Infantil, retrata a realidade do campo 

pesquisado e os dados coletados compõem a análise e sistematização dos resultados 

organizados, em três categorias e subcategorias, contribuindo para a compreensão de como 

brincam as crianças com deficiência física; como interagem nas brincadeiras com crianças 

sem deficiência e se encontram barreiras para brincar na Educação Infantil. 
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Nas Considerações finais são ressaltados como eixo de análise a brincadeira da criança 

com deficiência física sob a perspectiva sócio-histórico-dialética, sendo apresentada de acordo 

com a pesquisa de campo as considerações e reflexões a respeito da percepção da família, das 

crianças e dos professores a respeito da criança com deficiência, sobre a Educação Inclusiva 

na educação Infantil.  Na sequência, é dado foco à brincadeira, destacando os tempos e 

espaços ofertados para a brincadeira na Instituição e as brincadeiras e interações vivenciadas 

pela criança com deficiência física, identificando quais são iniciadas pelas crianças, quais são 

propostas pelas professoras e quais são as barreiras que a criança com deficiência física 

encontra para brincar e realizar outras atividades na Educação Infantil do Centro Municipal de 

Educação Infantil – Jardim Scala, da rede Municipal de Ensino de Trindade-Goiás. 
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1 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

O percurso metodológico, desenvolvido para a realização da presente pesquisa, tem a 

perspectiva marxista como subsídio no que concerne ao método dialético (MARX, 2013),  

pelo qual se compreende os fenômenos investigados (da pesquisa) a partir dos acontecimentos 

históricos, sociais, políticos, culturais e econômicos. Essa perspectiva possibilita a análise da 

realidade (histórica e material), por  meio da qual seja possível interpretar a realidade com o 

objetivo de compreendê-la para transformá-la (MINAYO, 2015; BARBOSA, 2006; 

FRIGOTTO, 2006; GAMBOA, 1995; BUSS-SIMÃO, 2014).  

Nessa compreensão, a realidade não pode ser apenas descrita; não pode ser uma 

réplica da realidade, mas uma construção a partir da dinâmica em que o fenômeno/objeto de 

estudo se coloca. Para realizar esse processo, Barbosa (2006, p. 278) considera “[...] que o 

método dialético pode nos conduzir a uma outra postura na pesquisa à medida que trata de 

explicar e não apenas descrever processos e fenômenos [...]”. Ademais, segundo Vygotsky 

(2007), o fenômeno/objeto de estudo deve ser estudado em seu processo de mudança, isto é, 

historicamente. Assim, faz-se necessário identificar as suas especificidades para compreender 

a sua verdade científica.  

Nessa lógica, a pesquisa é considerada como um processo que parte da indagação do 

pesquisador frente aos problemas reais postos. Por isso, a proposta foi iniciar pelo real e pelo 

concreto, considerado como “[...] síntese de múltiplas determinações, logo, unidade da 

diversidade [...]” (MARX, 1983, p. 218 apud BARBOSA, 2006, p. 279). Contudo, sob a ótica 

da dialética vale ressaltar que o concreto e o abstrato não são estanques, ambos se mostram 

presentes no percurso do conhecimento e desenvolvimento, sendo a abstração um processo 

que convida o pesquisador a descobrir as propriedades e a essência do objeto concreto no que 

está por trás da aparência.  

Desse modo, nessa pesquisa sobre as crianças com deficiência e o brincar, novos 

elementos foram buscados para que pudessem subsidiar e atualizar o conhecimento sobre essa 

realidade, uma vez que os conhecimentos e experiências com as crianças e os adultos, no 

presente processo de pesquisa, podem vir a ser suportes no processo de compreensão e 

interpretação do objeto em estudo. Os participantes da pesquisa, adultos e crianças, foram 

considerados sujeitos históricos e suas ações foram observadas, dialogadas e analisadas com o 

objetivo de compreender as experiências sociais e culturais que compartilham entre si e com 

as pessoas dos diferentes ambientes, nos quais estiveram inseridos, em específico no CMEI e 

na família, ambientes onde as crianças foram observadas no contexto investigativo. Nesse 
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cenário, torna-se desafiador “[...] trazer à tona as implicações das relações estabelecidas pelo 

pesquisador com seus ‘novos’ sujeitos [...]” (FARIA, 2005, p. 8), em especial as crianças. 

Segundo Ferreira (2008), realizar pesquisa com crianças permite que elas sejam reconhecidas 

como atores sociais. Ao serem reconhecidas como tal, procura-se: 

[...] adotar uma concepção de pesquisa com crianças em que elas são vistas como 

atores sociais implicados nas mudanças e sendo mudados nos mundos sociais e 

culturais em que vivem, e como protagonistas e repórteres competentes das suas 

próprias experiências e entendimentos- elas são, portanto, as melhores informantes 

de seu aqui e agora [...]. (FERREIRA, 2008, p. 149). 

Portanto, a ausculta5 e os diálogos fizeram parte em diferentes momentos da pesquisa, 

pelo entendimento de que os processos dialético e dialógico possibilitam vivenciar uma 

relação de troca com o contexto e com os sujeitos pesquisados. A esse respeito Silva, Barbosa 

e Kramer (2005) convidam os pesquisadores a reeducarem o olhar e o ouvir ao realizarem a 

pesquisa de campo, para que, de fato, compreendam, por meio da teoria acumulada do 

pesquisador e ausculta, as ideias que sustentam as ações e interações. Nessa direção, entende-

se que “[...] o conhecimento da realidade histórica é um processo de apropriação teórica, isto 

é, de crítica, interpretação e avaliação dos fatos, processo em que a atividade do homem, do 

cientista é condição necessária ao conhecimento objetivo dos fatos.” (KOSIK, 1976, p. 45). 

Dessa forma, para conhecer a realidade é preciso identificar os seus elementos essenciais, ou 

seja, os elementos presentes no movimento e transformação de um processo em que a 

contradição se insere. 

Nessa ótica, a opção pela realização de uma pesquisa teórico-empírica e de caráter 

qualitativa, considerou a pesquisa participante com características etnográficas por 

compreender que os procedimentos e a participação do pesquisador em atividades do campo 

permitiria e provocaria uma interlocução mais direta das crianças, favorecendo uma 

aproximação das perspectivas da criança em relação ao objeto pesquisado e propiciando o 

conhecimento de seus modos de vida, uma vez que, no decorrer da observação, o campo 

poderia ser ressignificado, ao mesmo tempo em que o ambiente poderia se ressignificar. 

Conforme Severino (2007): 

A pesquisa etnográfica visa compreender, na sua cotidianidade, os processos do dia-

a-dia em suas diversas modalidades. Trata-se de um mergulho no microssocial, 

                                                           
5 Termo que indica a recepção e compreensão da comunicação feita pelo outro, possibilitando uma interpretação.  

Diferindo dos termos ouvir ou escutar onde estes funcionam ora como mera percepção auditiva, ora como mera 

recepção de uma informação (ROCHA, 2008).  
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olhado com uma lente de aumento. Aplica métodos e técnicas compatíveis com a 

abordagem qualitativa. (SEVERINO, 2007, p. 119). 

A pesquisa etnográfica, afirma o mesmo autor, ao pautar-se no caráter social e 

qualitativo, permite investigar o cotidiano da instituição de educação; elaborar as impressões 

dessa realidade histórica e cultural; construir estratégias de aproximação para situar, relatar, 

detalhar, analisar o contexto e as relações estabelecidas entre os sujeitos, bem como buscar 

responder às problematizações. 

Por conseguinte, saliento que a pesquisa que ora se coloca caracteriza-se como uma 

análise social de caráter qualitativa. Nunes (1996) considera que essa abordagem de pesquisa 

é como um conjunto de diferentes técnicas de interpretação. Garnica (1997) complementa 

essa ideia, expondo que a pesquisa passa a ter uma trajetória circular em torno do que se 

deseja compreender, voltando-se o olhar do pesquisador à qualidade e aos elementos que 

sejam significativos também para si. De acordo com Minayo (2015), a pesquisa qualitativa 

trabalha com o universo da produção humana: 

[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é 

entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só 

por agir, mas  por  pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro  e a 

partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. [...] no mundo das 

relações, das representações e da intencionalidade [...]. (MINAYO, 2015, p. 21). 

Nesse cenário, para compreender o trabalho realizado na instituição de Educação 

Infantil e alcançar os objetivos propostos na presente pesquisa, fez-se importante direcionar o 

olhar da pesquisa para os processos educativos propostos: o tempo e espaço para as 

brincadeiras na pré-escola; indagando como se configuram as brincadeiras das crianças, as 

concepções sobre o brincar e sobre a Educação Inclusiva apresentada pelos professores, 

crianças e familiares. É de extrema importância olhar historicamente esses elementos da 

realidade para que se possa conhecer a trajetória realizada pela instituição e sua configuração 

atual, considerando as contradições e as relações estabelecidas entre a particularidade e a 

totalidade do objeto investigado e seus determinantes sócio-histórico-culturais essenciais. 

1.1 Caminhos da Investigação: a produção bibliográfica 

A presente pesquisa foi constituída em duas etapas simultâneas. Em uma delas 

realizou-se um levantamento bibliográfico sistemático, a fim de analisar as diferentes 
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abordagens do problema investigado em material já elaborado, sendo constituído por teses, 

dissertações, livros e artigos científicos, conforme recomendações de Gil (2008) e de Lima e 

Mioto (2007) que contribuíram para a construção do referencial teórico. 

Nessa etapa da pesquisa, foi feita a investigação em diferentes bases de dados, tais 

como a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); as bases de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); e a 

base de dados do NEPIEC. Devido ao escasso número de teses e dissertações sobre a temática 

a ser pesquisada, optou-se também por ampliar a investigação em artigos com o marco 

temporal do ano de 2011 a 2018. Esse período se justifica por ter como referência o “Plano 

Nacional da Pessoa com Deficiência”, de novembro de 2011, cujo Decreto nº 7.611/11 dispõe 

sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, 

declarando que “é dever do Estado garantir um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis” e em igualdade de oportunidades para alunos com deficiência. Para esse fim, foi 

utilizado o Portal de Periódicos da CAPES; a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd) − GT 07: Educação de crianças de zero a seis anos e GT 15: 

Educação Especial; e periódicos diversos, tais como revistas eletrônicas, entre elas: a Revista 

Brasileira de Educação Especial; a Revista Educação Especial; a Revista educação por 

escrito; a Revista Educação em questão; a Pretextos – revista da graduação em psicologia. 

Também foram analisados os artigos apresentados durante o XVI ENDIPE. 

As pesquisas realizadas nas bases de dados BDTD e na CAPES tiveram como 

descritores as palavras: brincadeira, jogo, brinquedo, quatro a seis anos, pré-escola, 

Educação Infantil, deficiência física, Necessidade Educativa Especial e Inclusão. As buscas 

com palavras isoladas indicaram um número grande de trabalhos, em áreas diversas, 

inviabilizando as análises essenciais da pesquisa. 

No que se refere à temática inclusão, deficiência física, necessidade educativa 

especial, foram encontrados, nos diferentes sites de busca e ou bases de dados, os seguintes 

eixos de estudos que compunham os trabalhos: Inclusão de pessoas com deficiência no 

mundo do trabalho; Inclusão escolar; Inclusão e Ensino Superior; Inclusão e mídia; Inclusão 

escolar de crianças com síndrome de Dawn; Responsabilidade empresarial no processo de 

inclusão; Políticas e inclusão de alunos com deficiência; Inclusão de alunos com deficiência 

no Ensino Fundamental; inclusão, relação escola e família; Formação de docente e inclusão 

escolar; Inclusão na Educação Infantil; Inclusão do deficiente intelectual na escola; 

Atendimento do AEE na Educação Especial; Educação bilíngue para surdos e inclusão; 

Acessibilidade na Educação Superior; Inclusão, descriminação e educação; Formação de 
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professor para a Educação Especial; Deficiência e Fisioterapia; Políticas públicas para altas 

habilidades e superdotação; Representações sociais e inclusão; Professores de AEE e a 

organização do ensino; Práticas de inclusão e exclusão na escola; Representação cultural da 

deficiência; Exclusão em contextos inclusivos; Acessibilidade e tecnologia na inclusão da 

pessoa com deficiência; Educação Matemática e inclusão. 

Em relação ao tema brincadeira, esse aparece como sinônimo de brinquedo, jogo, 

brincar, brincadeira da criança especial, lúdico. Foi encontrado inúmeros trabalhos, em grande 

parte vinculados à Educação Infantil com eixos de estudo compostos por: tecnologias e a 

brincadeira; significados das brincadeiras por professores e crianças; brinquedo e Educação 

Infantil; brincadeira e consumo; concepções de docentes sobre a brincadeira; Brincar na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental; Prática pedagógica lúdica;  Brinquedo digital; 

Brincadeira e mídia; Brincadeira e aprendizagem; Jogos de papéis e desenvolvimento;  

Brincadeira e família; Interatividade lúdica; Brincar e habilidades sociais; Infância e 

educação; Brincadeiras adaptadas para baixa visão; Brincar de faz de conta; Brincadeira e 

autismo; Brincadeira, concepções e práticas; Jogo e Educação Física; Variação linguística e 

infância; Brincadeira e desenvolvimento infantil; Brincadeira e cotidiano da Educação 

Infantil; Brincadeira e creche; Brincar na pré-escola; Jogo e psicomotricidade; Jogos infantis; 

Brinquedoteca hospitalar; Brincar processo terapêutico.  

Os trabalhos se intercruzam quanto às temáticas da Educação Infantil e Pré-Escola, 

visto que ao serem apresentados no campo de busca resultam em eixos de temas diversos 

sobre os dois assuntos, tais como: Educação Infantil espaços e ambientes; Arte na Educação 

Infantil; Influência do contexto escolar na Educação Infantil; Linguagem na Educação 

Infantil; Educação Infantil e políticas públicas; Currículo na Educação Infantil; Formação 

docente e Educação Infantil; Letramento e Educação Infantil; Transição da Educação Infantil 

para o Ensino Fundamental; Avaliação na Educação Infantil; Mídias na Educação Infantil; 

Contação de histórias na Educação Infantil; Matemática e Educação Infantil; Papel do 

professor na Educação Infantil; Educação Física na Educação Infantil; Música na Educação 

Infantil; Educação Infantil no campo; Educação Infantil indígena; Educação Infantil e papel 

da Família; Educação Infantil em tempo integral; Cegueira na Educação Infantil; Autismo na 

Educação Infantil; Prática pedagógica na educação Infantil; Linguagem na pré-escola; Brincar 

na pré-escola; Rotina na pré-escola; Letramento e pré-escola; Educação e saúde na pré-escola; 

Pré-escola e autonomia; Agressividade no cotidiano da pré-escola; Pré-escola e imaginação; 

Pré-escola e formação de professores; O jogo na pré-escola. 
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Com o objetivo de delimitar o número de trabalhos de outras áreas  (resultante das 

pesquisas realizadas nas bases de dados da BDTD e da CAPES) e de ampliar o número de 

trabalhos com as temáticas voltadas para o campo da Educação, as buscas foram refinadas 

com as opções apresentadas nas bases de dados citadas. Dentre as opções surgidas, foi 

estabelecido como marco temporal o período de 2011 a 2018, para fins de seleção dos 

trabalhos a serem pesquisados. A quantidade de trabalhos encontrados nas duas bases de 

dados apresentou números diferenciados, sendo selecionados para a leitura completa e análise 

os trabalhos cuja temática colaborasse com o objeto de estudo da referida pesquisa.  

Na sequência, foi realizado o cruzamento das palavras-chave que contemplaram 

estudos sobre brincadeira, inclusão e crianças de quatro a seis anos − com o uso de sinônimos 

e ou palavras relacionadas à temática dos mesmos −, compondo um total de onze scripts 

diferentes de descritores. Esse cruzamento reduziu de maneira significativa a quantidade de 

trabalhos exibidos. O Quadro 1 apresenta a composição dos scripts utilizados como estratégia 

para a busca nas bases de dados e o quantitativo de trabalhos encontrados por meio de uma 

busca mais filtrada, dentro dos critérios de inclusão e exclusão explicitados a seguir. 

Quadro 1 − Listagem dos scripts com as palavras-chave cruzadas para busca e seleção dos 

trabalhos. 

 
Script utilizado para a Estratégia de 

busca 
BDTD Selecionados CAPES Selecionados 

1 

(“Brincadeira” OR “Jogo” OR “Brinquedo” 

AND “4 a 6anos” OR “Pré-escola” OR 

“Educação Infantil” AND “Deficiência 

física” OR “Necessidade Educativa 

Especial” OR “Inclusão”) 

51 01 01 00 

2 
“Brincadeira” AND “Educação Infantil” 

AND “Inclusão” 
19 03 00 00 

3 
“Brincadeira” AND “Educação Infantil” 

AND “Deficiência Física” 
04 02 02 00 

4 
“Brincadeira” AND “Educação Infantil” 

AND “Educação Especial” 
06 00 104 01 

5 
“Brincadeira” AND “Educação Infantil” 

AND “Necessidade Educativa Especial” 
00 00 26 01 

6 
“Brincadeira” AND “Pré-Escola” AND 

“Inclusão” 
10 00 11 01 

7 
“Brincadeira” AND “Pré-Escola” AND 

“Deficiência Física” 
10 00 08 00 

8 “Brincadeira” AND “Pré- Escola” AND 05 00 13 00 
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“Educação Especial” 

9 
“Brincadeira” AND “Pré-Escola” AND 

“Necessidade Educativa Especial” 
05 00 19 01 

10 

“Brinquedo” OR “jogo” AND “Pré-Escola” 

OR “4 a 6 anos” AND “Inclusão” OR 

“Deficiência física” 

13 

00 

Todos sobre 

Saúde 

14 00 

11 “Jogo” AND “4 a 6 anos” AND “Inclusão” 12 00 05 00 

 TOTAL 135 06 203 04 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Para cada base de dados foi construído um quadro com todos os trabalhos 

selecionados, neste primeiro levantamento. A partir da leitura do título, seguida das palavras 

chave, foram utilizados como critério de exclusão os trabalhos que não correspondiam ao 

tema de estudo. E como critério de inclusão, foram agrupados em um novo quadro os 

trabalhos que mais se aproximavam do tema da pesquisa; já os trabalhos que o título não 

anunciava elementos da pesquisa foram separados para a realização da leitura dos resumos, 

para identificar a fundamentação teórica e as possíveis contribuições.  

A partir da análise dos títulos, leitura dos resumos, o olhar foi aguçado para o tema e 

os objetivos propostos nos trabalhos, elegendo nova lista e quadro de trabalhos que poderiam 

contribuir com a presente pesquisa, para posterior leitura da introdução e conclusão. Para 

finalizar a etapa da seleção de trabalhos, foram classificados os trabalhos que poderiam 

potencializar e ampliar o debate sobre o tema da pesquisa, incluindo sua leitura por completo, 

na íntegra, avaliando e pontuando as contribuições dadas para o estudo do presente objeto.  

Quadro 2 − Teses e dissertações selecionadas para análise. 

TESES E DISSERTAÇÕES SELECIONADAS PARA ANÁLISE 

 

Título do Trabalho 

 

Tipo de Publicação 

 

Universidade 

 

Autor 

 

Ano 

Concepções infantis sobre 

inclusão de crianças com 

deficiência: um estudo a 

partir do brincar 

Dissertação UFPB 
FREITAS, Rachel 

Menezes de  

 

2011 
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O Brincar e a criança com 

deficiência física na 

Educação Infantil: o que 

pensam as crianças e suas 

professoras 

Dissertação UFRN 

LOPES, 

Conceição 

Aparecida 

Oliveira  

 

2012 

 

Concepções e práticas 

pedagógicas de 

professoras da Educação 

Infantil na inclusão de 

alunos com deficiência 

Dissertação UFRN 

DANTAS, 

Priscila Ferreira 

Ramos  

2012 

 

Crianças com 

necessidades especiais em 

atividades de brincadeira 

no contexto da Educação 

Infantil 

Tese UNIMEP 

TURETTA, 

Beatriz Aparecida 

dos Reis  

2013 

Crianças público alvo da 

Educação Especial na 

Educação Infantil 

Dissertação UFCat 
NUNES, Mônica 

Isabel Canuto  

 

2015 

Políticas de inclusão 

escolar na Educação 

Infantil: um estudo no 

Município de Cariacica-

ES 

Dissertação UFES 

OLIVEIRA, 

Angela do 

Nascimento 

Paranha de  

 

2015 

Relatos de professores da 

Educação Infantil sobre 

suas práticas com alunos 

com deficiência 

Dissertação UFSCar 
ALMEIDA, 

Carolina  

 

2015 

 

Indicadores de inclusão na 

Educação Infantil e suas 

implicações na 

constituição do sujeito 

Dissertação UFSM 

FREITAS, 

Clariane do 

Nascimento de  

 

2015 

A Teoria Histórico-

Cultural e a brincadeira: 

(re)pensando a Educação 

Infantil a partir dos 

autores contemporâneos 

Dissertação UFSCar 
FARIA, Mariana 

de Oliveira  

 

2016 

Práticas pedagógicas na 

Educação Infantil: 

possibilidades e desafios 

frente à inclusão escolar 

Dissertação UFSCar 

ALONSO, 

Rosimeire 

Geromini  

 

2016 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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Os resultados das pesquisas realizadas nas bases de dados mencionadas anteriormente, 

deixaram nítido a existência de pesquisas variadas − nas áreas de Saúde, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Psicologia, Assistência Social e Educação −, trabalhando as temáticas 

relacionadas à brincadeira, à inclusão e à Educação Infantil. No entanto, em sua maioria, 

abordam somente os temas específicos de maneira isolada − com pouquíssimos trabalhos que 

dialogam com os temas entre si −, não apresentando, assim, uma intersecção de estudo e 

pesquisa com as três temáticas, como proposto na presente pesquisa.  

Os trabalhos relacionados à temática da pesquisa foram encontrados nas duas bases de 

dados, por meio de uma busca refinada quanto ao marco temporal – período de 2011 a 2018 − 

e ao descritor “Educação” como área de conhecimento. Esse levantamento resultou em um 

total de 338 trabalhos. Dentre os resultados, 135 trabalhos correspondem ao acervo da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Dentre esses, foram 

selecionados seis trabalhos para leitura completa e análise. Na Base de Dados de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi 

encontrada uma quantidade maior de trabalhos, resultando em um total de 203. No entanto, 

foram selecionados apenas quatro trabalhos. Ao todo, foram selecionados (nas duas bases de 

dados) dez trabalhos para leitura completa e análise, sendo nove dissertações e uma tese.  

Os trabalhos selecionados para a análise apontam discussões que complementam a 

temática do estudo e pesquisa proposta como prática pedagógica, na qual Almeida (2015) 

analisou as concepções e práticas dos professores sobre a inclusão de alunos com deficiência 

na Educação Infantil, considerando que a prática pedagógica quando bem conduzida 

consolida a inclusão. Nessa mesma perspectiva, Dantas (2012) ressalta em seu estudo que as 

práticas pedagógicas, tanto podem favorecer a participação e o desenvolvimento das crianças 

com deficiência como criar barreiras para a aprendizagem e desenvolvimento. Alonso (2016) 

pontua que na Educação Infantil ainda existem alguns elementos que impossibilitam que a 

inclusão, de fato, se realize, tais como a falta de formação dos professores na área da 

Educação Especial; a ausência de profissionais de apoio; a colaboração de diretores e órgãos 

municipais.  

Os trabalhos que apresentam uma discussão maior sobre as interações sociais e a 

brincadeira evidenciam a importância de que elas estejam presentes na Educação Infantil, 

assim como assinala (LOPES, 2012) ao afirmar que é preciso valorizar as contribuições que 

emergem da brincadeira para um trabalho pedagógico que propicie a Inclusão, bem como 

ofertar condições de acessibilidade nos espaços escolares e o provimento de equipamentos e 

materiais que respeitem as características das crianças. Freitas (2011) defende que as 
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interações sociais constituem as brincadeiras e a convivência e interação com as crianças com 

deficiência trazem benefícios para todas. Faria (2016), apoiada em autores contemporâneos, 

analisou como a teoria histórico-cultural compreende a brincadeira no contexto da Educação 

Infantil. A autora também ressalta que, para os autores trabalhados, a Educação Infantil deve 

estruturar-se, visando a promoção da aprendizagem científica, de maneira que a brincadeira − 

considerada como atividade dominante no período pré-escolar − deva ser contemplada no 

espaço de Educação Infantil, podendo contribuir com o desenvolvimento da criança. Turetta 

(2013) também pautada na perspectiva da teoria histórico-cultural, buscou analisar o modo 

como as professoras interagem com as crianças em situações de brincadeira e quais seriam as 

possibilidades criadas para desenvolver a imaginação e a sociabilidade. Seu trabalho aponta 

que as professoras realizavam outras tarefas, intervindo nas brincadeiras apenas para evitar 

riscos ou conflitos entre as crianças e que a ideia do brincar era apresentada como 

comportamento natural que dispensa intencionalidade pedagógica. 

A quantidade escassa de trabalhos apresentados no levantamento realizado expressa a 

ausência de pesquisas sobre a brincadeira da criança com deficiência física no âmbito da 

Educação Infantil. Como dito anteriormente, com o intuito de ampliar a leitura e o estudo 

sobre a temática proposta nessa pesquisa, também foi realizado um levantamento de artigos 

que dialogassem com o objeto proposto. 

Quanto ao levantamento dos artigos, foi realizado na base de dados do NEPIEC, da 

ANPEd e de periódicos de revistas. Nesse processo, foram utilizados como filtro o marco 

temporal da pesquisa − período de 2011 a 2018 − e a mesma metodologia de inclusão e 

exclusão utilizada nas bases de dados anteriores. De início, a busca foi realizada por meio da 

leitura dos títulos dos trabalhos registrados na base de dados do NEPIEC; na sequência, a 

busca foi realizada por meio dos trabalhos distribuídos em dois grupos de trabalho da ANPEd: 

GT 07: Educação de Crianças de zero a seis anos e GT 15: Educação Especial. Dessa 

maneira, foram selecionados os artigos pela leitura de títulos, palavras-chave e leitura dos 

resumos, observando os objetivos − que mais se aproximavam do objeto de estudo − para 

seleção e posterior leitura e análise de todo o artigo. Nessa sequência, foram encontrados 

artigos com a temática da pesquisa voltada para o campo da Educação, com a finalidade de 

registrarem trabalhos no âmbito educacional e não em diferentes áreas de estudo, como 

aconteceu nas bases de dados consultadas para buscas de teses e dissertações. Então, na busca 

de material que pudesse colaborar com o presente estudo e análise sobre o objeto de pesquisa 

proposto, foram selecionados 11 artigos para leitura, como apresentado no Quadro 3.  
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Quadro 3 − Artigos científicos selecionados para análise 

Título do Trabalho Universidade Autor Periódicos Ano 

Educação especial na perspectiva 

da educação inclusiva: desafios da 

implantação de uma política 

nacional 

 

UFPR 

 

KASSAR, 

Mônica de 

Carvalho 

Magalhães  

 

Educar em 

Revista, n. 41, 

Editora UFPR 

 

2011 

A Inclusão escolar contexto da 

Educação Infantil  

USP FRANÇA, 

Marileide 

Gonçalves  

 

XVI Endipe 

 

 

2012 

 

Crianças com necessidades 

especiais na Educação Infantil: um 

estudo sobre o brincar 

 

UNICAMP 

 

TURETTA, 

Beatriz Aparecida 

dos Reis  

 

XVI Endipe 

 

 

 

2012 

 

 

Prática pedagógica na Educação 

Infantil: o papel da brincadeira para 

o desenvolvimento cultural da 

criança 

 

 

UNICAMP 

 

ASSIS, Muriane 

Sirlene Silva de  

 

XVI Endipe 

 

 

2012 

 

Inclusão de crianças com 

necessidades educativas especiais 

na educação infantil 

 

Universidade 

de Marília/SP 

 

BRANDÃO, 

Maria Teresa; 

FERREIRA, 

Marco 

 

Revista 

Brasileira de 

educação 

Especial, 

v. 19, out./dez. 

 

2013 

 

Inclusão escolar e Educação 

Infantil: um estudo de caso 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 

PEREIRA, Paulo 

Celso; 

MATSUKURA, 

Thelma Simões  

Revista 

Educação 

Especial, v. 

26,  jan./abr. 

 

2013 

A educação infantil e a criança com 

deficiência: desafios e 

possibilidades 

PUC 

Campinas-SP 

 

PADILHA, 

Adriana Cunha  

 

Revista 

Educação, 

jan./abr. 

 

2013 

 

 

Educação Especial: da prática 

pedagógica à perspectiva da 

inclusão 

 

 

PUC-RS 

 

SILVA FILHO, 

Raimundo 

Barbosa da; 

BABOSA, Elma 

do Socorro 

Coutinho  

 

Revista 

Eletrônica 

Educação por 

Escrito, v. 06, 

jul./dez. 

 

 

2015 

 

A educação especial em propostas 

curriculares para a educação 

infantil 

 

UFRN 

 

OLIVEIRA, 

Ivone Martins de  

 

Revista 

Educação em 

Questão, v. 54,  

mai./ago. 

 

2016 
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Título do Trabalho Universidade Autor Periódicos Ano 

O Brincar como experiência de 

inclusão escolar da criança com 

paralisia cerebral 

PUC 

Minas Campus 

DINÉIA, Júlia 

Fernandes 

Pereira; 

DOMINGUES, 

Aparecida  

Pretextos − 

Revista da 

Graduação em 

Psicologia v. 

02, jan./jun. 

2017 

A convivência entre crianças com e 

sem deficiência e o papel do 

professor na Educação Infantil 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 

 

SILVA, Marcelo 

Oliveira da  

 

Revista 

Educação 

Especial, v. 

31, jan./mar. 

 

2018 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Dentre os documentos consultados, encontram-se legislações sobre a Educação 

Infantil; a Inclusão; a Educação Inclusiva; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil; a Proposta Pedagógica do Município de Trindade; a Proposta Política 

Pedagógica e o Regimento do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Scala, situado 

no município de Trindade-GO.  

A outra etapa da consulta abrangeu um estudo de base empírica, com o uso de 

instrumentos que contemplaram o referencial teórico escolhido com finalidade de favorecer a 

coleta de dados. A presente pesquisa é composta por diferentes participantes: crianças, 

professores, profissionais de apoio, coordenadora, diretora do CMEI, coordenadora da equipe 

Multiprofissional SMEC e as famílias das duas crianças com deficiência física. Com as 

crianças foram utilizados instrumentos diversos, tais como a observação das atividades 

realizadas pelas crianças no CMEI e registro no caderno de campo; registros por meios 

audiovisuais (imagens, vídeos e áudios); entrevistas e visita à residência das crianças com 

deficiência. Com as professoras, profissionais de apoio, coordenadora e diretora foram 

utilizados instrumentos de observação; questionário (APÊNDICE C) e roteiro de entrevista 

(APÊNDICE F). Com a coordenadora da equipe Multiprofissional SMEC foi realizada uma 

entrevista (APÊNDICE J) e com as famílias das duas crianças com deficiência física foi 

realizada uma entrevista (APÊNDICE I) e visita à residência. Esses instrumentos utilizados 

durante a pesquisa contribuíram para conhecer e compreender algumas questões, tais como se 

as duas crianças com deficiência física − em processo de inclusão − brincam e se encontram 

barreiras para brincar; que tipo de relações estabelecem com seus pares; quais são os 

diferentes tempos e espaços de brincadeiras propostos na instituição de Educação Infantil e no 

âmbito familiar.  
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Partindo dessa compreensão, os caminhos delineados por esse tipo de pesquisa 

possibilitaram um tempo de observação em campo; a realização de entrevistas, além de 

diversos tipos de interações que dinamizaram o processo de apreensão da realidade. Nessa 

perspectiva, a pesquisa participante proporcionou condições para que as problematizações 

apresentadas fossem respondidas, contribuindo de maneira significativa com a análise dos 

dados coletados durante a pesquisa. 

1.2 Etapa Empírica da Pesquisa 

Desde outubro de 2017, sob a coordenação da professora Dra. Ivone Garcia Barbosa, 

com participação da orientanda de doutorado Ana Rogéria de Aguiar e, contando com minha 

presença em algumas reuniões, foi iniciado um trabalho em conjunto com a Equipe Técnica 

Pedagógica da Secretaria da Educação; com a Coordenação da Educação Infantil; com 

gestores, coordenadores e professores dos centros Municipais de Educação Infantil/CMEIS do 

município de Trindade-GO. O objetivo desse trabalho foi realizar estudos, discussões e 

reorientação da Proposta Curricular para a Educação Infantil no município citado. As reuniões 

compuseram uma agenda de um a dois encontros durante o mês. 

Durante uma das reuniões, foi aberta a oportunidade para que fosse apresentada, em 

linhas gerais, a então proposta de pesquisa de Mestrado a coordenadores, gestores e 

professores de alguns Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e à representante da 

Equipe Técnica Pedagógica da Secretaria da Educação do município de Trindade. Então, 

alguns dentre os presentes relataram um pouco sobre a realidade da Educação Inclusiva no 

CMEI no qual trabalham, manifestando interesse a respeito da pesquisa e considerando de 

extrema importância o tema brincadeira e inclusão a ser pesquisado na Educação Infantil 

daquele município. Esse tema, por sua vez, abriu campo de pesquisa para que fosse realizado 

o trabalho, por entender a relevância do tema proposto frente à realidade daquele município. 

Desse modo, a escolha do município em que a pesquisa se realizaria foi atribuída à 

abertura do campo, frente ao interesse pelo tema apresentado, bem como pelo número 

significativo de crianças da Educação Infantil, na Educação Inclusiva em Trindade. A escolha 

por pesquisar crianças de quatro a seis anos com deficiência física, matriculadas em Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e não em escolas, deu-se pelo fato de os CMEIs 

favorecerem, segundo a proposta curricular para a Educação Infantil, maior tempo e espaço 

para a brincadeira, incluindo uma maior aproximação das crianças com deficiências e suas 

famílias. 
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Na segunda quinzena de outubro foi entregue ao Secretário da Educação do município 

de Trindade e à Coordenadora da Educação Infantil o ofício (APÊNDICE A) solicitando a 

autorização para a realização da pesquisa na Rede Municipal de Educação de Trindade-GO. 

De maneira gentil e acolhedora a Equipe Técnica Pedagógica da Secretaria da Educação 

apresentou a devolutiva com o Termo de Anuência (ANEXO A), autorizando a realização da 

pesquisa na Educação Infantil do referido município. 

No presente projeto, a pesquisa empírica no município teve início com a inserção no 

campo de pesquisa, em novembro do ano de 2017. Para fins de realizar o mapeamento das 

instituições que atendiam crianças de zero a seis anos, foi cedida pela coordenadora da 

Educação Infantil da Secretaria da Educação de Trindade uma lista com os endereços e 

telefones dos CMEIs do município, solicitando que fosse realizado o levantamento dessas 

instituições, em conjunto com as pesquisadoras do NEPIEC que estavam desenvolvendo a 

pesquisa naquele município. As visitas aos CMEIs foram divididas entre as duas 

pesquisadoras, para fins de apresentação do questionário. É importante relatar que a 

pesquisadora Ana Rogéria Aguiar já havia iniciado as visitas aos CMEIS antes do meu início. 

Então, fiquei responsável pelas seguintes instituições: a) CMEI Abadia José; b) CMEI Alcina 

Maria de Carvalho; c) CMEI Dagmar Reis Barros; d) CMEI Maria Pedro de Jesus; e) CMEI 

Augusta Maria Soares. As visitas para a proposição dos questionários foram realizadas na 

primeira semana de dezembro do ano de 2017. O contato inicial foi feito por meio de 

agendamento, por telefone, sendo, posteriormente, realizadas as visitas às instituições citadas. 

O critério de ordem que utilizado para a visitação das instituições foi o de disponibilidade de 

data que o CMEI poderia me receber.  

No dia da visita agendada foi apresentado a cada Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), 

cujo conteúdo explicita a proposta e os objetivos da pesquisa a ser realizada. Também foi 

apresentado o Termo de Anuência assinado pelo Secretário da Educação, autorizando a 

pesquisa a ser realizada no município de Trindade-GO. Foi entregue, também, ao 

coordenador(a) e/ ou diretor(a) o questionário de identificação da instituição (APÊNDICE C)6 

com a finalidade de obter informações do CMEI, tais como a identificação da instituição; o 

quadro de profissionais da instituição; o atendimento da Educação Infantil; a proposta 

pedagógica e a relação família/instituição, dentre outras questões que foram respondidas por 

                                                           
6 Os questionários utilizados na pesquisa foram elaborados com base no instrumento próprio do NEPIEC, cujo 

formato é comum às pesquisas do Núcleo. Foi elaborado com o auxílio da coordenadora do Núcleo, na parte 

específica, versando sobre a educação inclusiva com a finalidade de realização da pesquisa. 
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coordenadores e/ou gestores, por meio de entrevista estruturada que aproxima-se do 

questionário e “[...] desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas cuja ordem e 

redação permanece invariável para todos os entrevistados, que geralmente são em grande 

número, sendo adequado para o desenvolvimento de levantamento de dados sociais [...]” 

(GIL, 2008, p. 113). 

Após as visitas aos CMEIs e o levantamento de dados, por meio de questionários, 

realizado nos meses de novembro e dezembro de 2017, nos CMEIs, foi feito um segundo 

levantamento, cruzando os dados recolhidos via questionários com os dados fornecidos pela 

Equipe Multiprofissional − responsável pela Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Trindade − sobre os CMEIs que possuíam 

crianças com algum tipo de deficiência. Esses dados foram colocados em um quadro, sendo, 

na sequência, realizada uma seleção dos CMEIs que apresentavam crianças com deficiência 

física. 

Após a realização do levantamento, a análise dos dados indicou o seguinte resultado: 

dos 14 CMEIS da rede regular de ensino de Trindade, 13 possuem crianças com diversas 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), conforme denominado no documento da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), apresentando diferentes tipos de laudos 

de deficiência, de acordo o Quadro 4. 

Quadro 4 − Levantamento da quantidade de crianças com diferentes tipos de deficiências nos 

CMEIs do Município de Trindade, no ano de 2018. 

 

CMEI 

Qtd. de 

Crianças 

com 

Deficiência 

Turno e Turma Necessidade  Especial Laudo 

01 
CEI Tia 

Eurídice 
01 Matutino/ Dificuldade Pedagógica 

TDAH + transtorno 

disruptivo. 

02 
Abadia 

José 

01 

 
Integral/ Mater. II     Deficiência Intelectual Síndrome de DOWN. 

03 
Adelice 

Ilário 
02 Jardim I (02) 

Transtorno Global do 

desenvolvimento 

Dificuldade Pedagógica 

Autismo; 

TDH. 
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04 

Alcina 

Maria de 

Carvalho 

 

03 

Mat./ Jardim I 

(01) 

Vesp./Jardim II 

(02) 

Def. Intelec. 

Def. Múltipla 

Dific. Pedagógica 

Retardo mental leve- 

compromet.; 

Significativo do 

compt.; 

Atraso desenv.; 

Neuropsicomotor; 

Transtornos desenv.; 

Psicológico+ dific. na 

fala+ dist. de 

comportamento. 

05 
Augusta 

Maria 
01 Mat./Jardim I 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento  
Autismo. 

06 

Dagmar 

Reis 

Barros 

00 ____ ____ ____ 

07 
Divina 

Rodrigues 
03 

Integral/ Mater. II 

Vesp./ Jardim I 

Vesp./ Berçário 

Def. Intelectual 

Deficiência Física  

Paralisia Cerebral + 

atraso no desenv. 

Psicomotor; 

Atraso no desenv. 

Neuropsicomotor + 

dificuldade de 

socialização + 

dificuldade no 

aprendizado; 

Paralisia Cerebral 

forma espástica + 

epilepsia. 

08 

Dona 

Maria da 

Conceição 

 

03 

Mat. (02) 

Jard.I (01) 

Jard.II (02) 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento 

Transtorno mental e de 

personalidade;  

Deficiente Intelectual  

Autismo; 

TDH +transtorno; 

Opositor Desafiador; 

Síndrome de Down. 

09 
Jardim 

Scala 
05 

Matutino (02) 

Vespertino (03) 

Jardim I (04) 

Jardim II (01) 

Def. Física; 

Deficiência auditiva; 

Deficiência física; 

Deficiência Múltipla; 

Deficiência física  

Paralisia Cerebral; 

Perda Auditiva 

neurosensorial leve à 

direita e profunda à 

esquerda; 

Craniossinostose (má 

formação do crâneo) 

Síndrome de “Apert”. 

Microcefalia; 

deficiência auditiva 

bilateral; Deficiência 

intelectual 

Paralisia cerebral 

10 

Maria 

Pedro de 

Jesus 

01 
Mat./ Jard. I (01) 

  
Dificuldade pedagógica; 

Retardo na Fala e 

desenvol.; 

Neuropsicomotor 

(Laudo em conclusão). 

11 Modelo 03 

Vesp./Jardim. I 

(01) 

Vesp./ Jardim II 

(01) 

Mat./Berçário III 

(01) 

Def. Física; 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento 

Deficiência Física 

Paraparesia flácida por 

mielomeningocele + 

usa válvula ventrículo- 

peritoneal, para 

correção de 

hidrocefalia; 

Autismo Hemiparesia 
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esquerda. 

 

12 

Thaíse 

Santana 

Freire 

03 
Berçário (01) 

Maternal (02) 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento  

 

Deficiência Múltipla  

 

Transtorno Global do 

Desenvolvimento  

Autista; 

Microcefalia; Paralisia 

Cerebral e Deficiência 

intelectual; 

Autista. 

13 
Valéria 

Perillo 
01 Mat./Jard. II (01) Def. Física 

Fibrose cística + 

comprometimento 

gastrointestinal + 

comprometimento 

pulmonar. 

14 
Wilma 

Soares 
02 Vesp./ Jard. I (01) Def. física; 

Paralisia cerebral 

hemiplégica espática. 

Fonte: Dados disponibilizados pela SMEC/Trindade – GO. Arquivo da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

O Quadro 4 foi atualizado pela Equipe Multiprofissional da SEMEC, no segundo 

semestre do ano de 2018, apresentando um total de 29 crianças com algum tipo de 

Necessidade Especial. Nesse quadro, foi exposto o quantitativo de 16 crianças com alguma 

deficiência, dentre as quais, oito com deficiência física matriculadas na Educação Infantil e 

Pré-escola, na proposta de Educação Inclusiva do município de Trindade. Atualmente, cinco 

CMEIs apresentam crianças com deficiência física. No entanto, é importante ressaltar que o 

levantamento do quantitativo de crianças com deficiência na Educação Infantil do Município 

− para a realização da presente pesquisa, em janeiro de 2018 − indicou que os dados 

mostravam somente três CMEIs no atendimento de crianças com deficiência física. Por isso, 

foi realizado o contato, por meio de telefone, com os CMEIS selecionados, para nos 

identificarmos enquanto pesquisadoras de campo e explicarmos sobre o trabalho, em 

conjunto, do NEPIEC com a equipe Técnica Pedagógica da Educação Infantil da Secretaria da 

Educação do município de Trindade, informando sobre a pesquisa a ser realizada em campo.  

As três gestoras dos CMEIs, prontamente, autorizaram nossa visita a campo. Então, 

agendamos as visitas, por telefone, para o início do ano letivo de 2018.  

Dessa maneira, para a realização da escolha do CMEI, no qual a pesquisa seria 

realizada, foram elencados os critérios de inclusão dos elementos necessários para se alcançar 

os objetivos propostos no trabalho, bem como aqueles que contribuiriam para as respostas à 

problemática. Foram considerados os seguintes critérios: a) a criança estar matriculada na 

Educação Inclusiva da Rede regular de Ensino do Município de Trindade; b) a concordância 

por parte dos profissionais e das crianças da instituição para a realização da pesquisa; c) a 
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instituição possuir um número maior de crianças de quatro a seis anos com deficiência físico-

motora; d) a presença de crianças que tenham deficiência físico-motora e não tenham 

deficiência cognitiva; e) a autorização da família para que as crianças pudessem participar da 

pesquisa; f) a concordância da família das crianças com deficiência física em participarem da 

pesquisa.  

Foi agendada, por telefone, uma visita para conhecer o CMEI, as crianças e os 

professores. Após a realização das visitas, as quais foram todas registradas, foi realizada a 

leitura desses registros, bem como a releitura do Projeto de Pesquisa. Então, foram revisados 

os objetivos elencados para a pesquisa, a fim de elaboração dos critérios de seleção da criança 

com deficiência física a ser pesquisada.  

Diante dessa análise, frente às crianças7 “selecionadas”, foi decidido que uma das 

crianças que faria parte da pesquisa seria o Davi, do Jardim I − vespertino. Menino de quatro 

anos, com deficiência física e laudo indicativo de: 8Paralisia Cerebral: Encefalopatia crônica 

não evolutiva; pode alimentar-se de tudo, mas possui baixo peso; faz uso de um composto 

alimentar com três tipos de leite; utiliza órteses nas duas pernas; precisa de auxílio para 

sentar-se e levantar-se; às vezes faz o uso da cadeira de rodas, preferindo deslocar-se 

arrastando para onde deseja; possui o tom de voz baixo e a linguagem em alguns momentos 

confusa, no entanto demonstra compreensão e lógica ao responder o quê lhe é perguntado; 

ainda não possui controle dos esfíncteres e faz uso de fralda descartável. A segunda criança 

selecionada seria a Esther, menina de quatro anos, também com deficiência física e laudo: 

9Síndrome de Apert e/ou Craniossitose; já realizou cinco cirurgias, duas na cabeça, duas nas 

                                                           
7 A opção foi por manter os nomes reais das crianças e demais participantes da pesquisa, pois todos os 

participantes da presente pesquisa concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) − APÊNDICE C − e o Consentimento de Participação da Pesquisa (APÊNDICE E) entregue pela 

pesquisadora. 
8 A Paralisia Cerebral (PC) é igualmente designada como encefalopatia crônica não-progressiva, causada por 

lesões ocorridas no encéfalo imaturo, em desenvolvimento, tendo como consequência problemas de 

motricidade, do tônus e postura, com ou sem comprometimento cognitivo (FONSECA, 2004; GAUZZI; 

FONSECA, 2004). 
9 A Síndrome de Apert ou acrocefalossindactilia tipo I foi descrita inicialmente por Apert, em 1906, sendo 

caracterizada por um severo distúrbio de desenvolvimento na região crânio - facial, pois nestes indivíduos as 

suturas do crânio são rígidas e fixas (craniosinostose), resultando em grandes complicações orgânicas para a 

criança, desde o seu nascimento, como por exemplo: crises convulsivas e apnéia do sono. Outras características 

dessa síndrome são: dedos fusionados (sindactilia simétrica de mãos e pés); menor desenvolvimento do terço 

médio da face (hipoplasia); globo ocular de aparência “saltada”(exorbitismo); olhos mais afastados que o 

comum (hipertelorismo), entre outras.  
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mãos e uma no nariz, ainda será necessário realizar mais quatro cirurgias, incluindo a cirurgia 

plástica na face. Possui os dedos das mãos e dos pés emendados, mas realiza com certa 

dificuldade atividades de recorte, escrita, pintura; consegue levantar os braços até 

determinado ponto, não o levantando por completo; consegue ouvir e falar a maioria das 

palavras, apresentando dificuldade de verbalizar somente algumas; esforça-se para realizar 

atividades com autonomia, tais como vestir-se e despir-se, precisando de ajuda em alguns 

momentos; frequenta o Jardim II. As duas crianças estavam matriculadas na Educação 

Infantil, no CMEI Jardim Scala, no turno vespertino. As professoras que assumem as turmas 

do Jardim I e Jardim II são professoras efetivas do município de Trindade, graduadas em 

pedagogia com especialização em Educação Inclusiva; trabalham na educação há mais de dez 

anos. Assim, pode-se verificar  que as crianças matriculadas na Educação Infantil no CMEI 

Jardim Scala contemplavam os critérios pré-estabelecidos para a realização da pesquisa. 
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2 INFÂNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL E O BRINCAR 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim esse atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

                               Manoel de Barros 

 

As diversas concepções de infância e maneiras de educar e cuidar as crianças estão 

diretamente relacionadas com as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, 

advindas do processo de urbanização e industrialização presentes ao longo da história. 

Ao longo dos tempos, diferentes olhares e leituras sobre a infância foram ressaltados 

por vários estudiosos. Desde a concepção de um período de seres incompletos e submissos, a 

seres inocentes e sábios; bem como a possível inexistência de um sentimento de infância e 

negligência às crianças, até a constatação de que todas as sociedades lidam com a infância de 

formas variadas, dependendo do tempo histórico, pois a criança desde o nascimento necessita 

da presença e cuidado do adulto. Assim, o conceito de infância − por não ser único, mas sim 

plural −, apresenta-se dialeticamente, ora com avanços e ora com retrocessos, pois as 

infâncias estão relacionadas às transformações do contexto sócio-histórico-cultural em que a 

criança está inserida (KUHLMANN, 2015). 

Essas alterações no conceito de infância propiciaram mudanças culturais e reais de 

comportamento, principalmente com a entrada da mulher no mercado de trabalho, alterando a 

organização familiar − contexto em que as instituições educativas, escolas, creches e pré-

escola, tiveram ascensão e tornaram-se o lócus de ensino e transmissão de valores. Por 

conseguinte, a educação de crianças até seis anos é assumida pela Educação Infantil − 

enquanto um direito garantido à família e à criança − e como um dever que cabe ao Estado. 

Como ressalta Barbosa (2003), se faz necessário e importante estudar o histórico e, 

especificamente, a infância; a Educação Infantil; a prática pedagógica e os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento, permeados pelos diferentes contextos culturais. 

Nessa linha de pensamento, foi inserida a importância da brincadeira − enquanto 

atividade humana e sociocultural − de se fazer presente nos diferentes estudos e pesquisas, 

bem como estar cotidianamente inserida nos diversos contextos educativos da Educação 

Infantil, pois as brincadeiras e interações são o eixo de trabalho a ser desenvolvido na 
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Educação Infantil, conforme designa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI/2009); lugar privilegiado de interação, desenvolvimento infantil e de 

constituição do sujeito-criança como sujeito humano, produto e produtor de história e cultura. 

2.1 Algumas concepções de Infância presentes ao longo da história ocidental 

O propósito deste texto é expor algumas concepções sobre a infância, apresentadas 

por diversos pesquisadores (ARIÈS, 2006; ALVES, 2007; BARBOSA, 2011; DEL PRIORE, 

2002; HEYWOOD, 2004; KRAMER, 2006; KUHLMANN, 2015; ROUSSEAU, 2004;  

STEARNS, 2006); mostrar que, desde a Idade Média, era destinado um olhar de interesse 

para o estudo desta temática; e propor algumas reflexões frente à teoria sócio-histórico-

dialética sobre a concepção de infância e criança, para pensar a Educação Infantil e o brincar 

das crianças. 

Para investigar a história com a lente da perspectiva sócio-histórico-dialética, deve-se 

considerar o esforço e a dedicação de alguns pesquisadores, historiadores, psicólogos e 

pedagogos para aprofundarem seus estudos sobre a infância e a criança, desde a Idade Média 

até a atualidade. Nessa perspectiva teórica, compreende-se também que as diversas 

concepções e sentimentos de infância que estiveram presentes ao longo de décadas (e ainda 

presentes na sociedade) não surgiram de forma natural. Assim, trata-se de uma concepção 

constituída em meio aos componentes presentes no contexto histórico − social, político, 

econômico e cultural no qual a criança está inserida −, passando por transformações por meio 

das diferentes relações estabelecidas entre as crianças e as demais pessoas que as cercam. 

O estudo e a pesquisa sobre a infância e sua educação, torna-se desafiador, uma vez 

que nos convida a refletir sobre a complexidade que abrange esse tema, pois se faz necessário 

atribuir um olhar reflexivo e crítico perante os diferentes espaços, tempos e contextos 

históricos nos quais a criança está presente. 

Para isso, Stearns (2006) nos possibilita compreender que, mesmo frente às variações 

da sociedade, de um tempo a outro, a infância apresenta uma característica comum a todas as 

sociedades humanas e em todos os tempos e lugares: a criança necessita do cuidado dos 

adultos. Wallon (1975) e Vigotski (2010) mostraram que esta relação constituída entre criança 

e adulto se dá por uma necessidade biológica, histórica, cultural e social, desde o nascimento, 

indicando que essa interação apresenta alterações e mudanças ao longo do desenvolvimento 

infantil. Compreender como e porque essa relação entre criança e adulto se estabelece de 
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maneiras diferentes; em diversas sociedades, culturas e tempos históricos; se torna importante 

quando se debruça o olhar de respeito e direito à infância, à criança e sua educação. 

Ao buscar referências no dicionário da Língua Portuguesa, Bueno (2007) indica que a 

palavra infância tem sua origem no latim infantia e que traz na sua etimologia o sentido do 

verbo fari = falar, onde fan = falante e in constitui a negação do verbo. Portanto, infans se 

refere ao indivíduo que ainda não é capaz de falar. Frente a esse sentido etimológico, nas 

palavras de Alves (2007, p. 50), “[...] socialmente a criança é tratada como sujeito menor, sem 

fala, sem voz, que deve sempre obedecer aos que possuem razão e a capacidade de expressão, 

ao mesmo tempo em que nelas são depositadas esperanças de um futuro melhor [...]”. Nessa 

linha de pensamento, a mesma autora pontua que a trajetória da infância se mostra ambígua 

entre o não reconhecimento da especificidade da criança enquanto sujeito social e certa 

valorização, desde essa fase da vida. Dentro do mesmo referencial de busca da etimologia, 

pode-se encontrar que a palavra criança também tem sua origem no latim creare, produzir, 

crescer; do mesmo radical que derivam as palavras criação e criatividade.  

Portanto, torna-se importante ressaltar a diferença dos termos criança e infância. Para 

isso, em acordo com Kuhlmann (2015), a criança é concebida na sua totalidade como sujeito-

histórico participante das relações sociais, por meio de um processo além do psicológico, mas 

social, histórico e cultural, pois a criança apreende valores e comportamentos do tempo e 

lugar em que está inserida, sendo as relações sociais, constituintes da criança e de seu 

desenvolvimento. No que diz respeito ao termo infância, esse autor considera 

[...] como uma condição da criança. O conjunto das experiências vividas por elas em 

diferentes lugares históricos, geográficos e sociais é muito mais do que uma 

representação dos adultos sobre esta fase da vida. É preciso conhecer as 

representações de infância e considerar as crianças concretas, localizá-las nas 

relações sociais, reconhecê-las como produtoras da história [...]. (KUHLMANN 

JÚNIOR, 2015, p. 30). 

Os sentidos e significados apresentados sobre as concepções de infância e criança 

foram sendo constituídos ao longo da história, mostrando que o lugar que a criança ocupa na 

sociedade está de acordo com as condições sócio-histórico-culturais nas quais ela está 

inserida. Essa temática apresenta olhares distintos e foi pesquisada por diversos autores, desde 

a Idade Média até a atualidade.  

Quando se busca estudar a infância na Idade Média, nos deparamos com Ariès (2006), 

historiador e estudioso francês, que buscou registros do surgimento do sentimento de infância, 

contribuindo de maneira significativa para o estudo da área, convidando assim outros 



46 
 

pesquisadores a realizarem o estudo a partir de sua obra, bem como a fazerem uma análise e 

crítica sobre o surgimento da concepção de infância trabalhada por esse autor.  

Ariès (2006) realizou suas pesquisas por meio de fontes históricas impressas e 

iconográficas, constatando que durante a Idade média, até o século XII, as crianças não eram 

retratadas nos quadros e pinturas da arte medieval. Afirmando que, naquele período, não 

existia o sentimento de infância, pois as crianças eram desvalorizadas socialmente; eram 

concebidas como seres incompletos. Assim, por não se pensar nas particularidades infantis, as 

crianças eram tratadas como adultos em miniatura. Segundo Ariés (2006, p. 28), o sentimento 

de infância inicia-se somente entre o século XV e XVIII, período em que a “[...] imagem da 

criança com sua família, seus amigos de jogos, em suas brincadeiras, no meio da multidão, no 

colo da mãe, entre outros momentos da vida cotidiana [...]” se fazia mais presente em quadros 

e pinturas. Contudo, a criança era vista pelos adultos como um mero objeto de diversão e 

distração.  

Del Priore (2002) se dedicou à pesquisa sobre a história das crianças brasileiras, 

trazendo contribuições para a compreensão da criança e de sua infância na atualidade. Ela 

ressalta que, desde o século XVI, a negligência a respeito da criança se faz presente, 

juntamente com o alto índice de mortalidade infantil. Ela ressalta que a forma de tratamento 

ofertada às crianças no Brasil está condicionada às diferentes concepções de infância e criança 

apresentadas ao longo da história.  

Ao tratar dessa temática, Peter Stearns discordou da visão de Ariés, Stearns (2006) 

destaca que: “Todas as sociedades ao longo da história, e a maior parte das famílias, lidaram 

amplamente com a infância e a criança [...]” (p. 11), pois, desde o nascimento a criança 

necessita dos cuidados do adulto quanto a alimentação, saúde e proteção − especificidades 

que são inerentes à infância. Esse autor ainda afirma que a infância se apresenta de formas 

variadas quanto à discriminação do tempo de infância; ao trabalho infantil; à idade que se 

inicia na escola; à maneira de se educar e disciplinar a criança; pois essas alternâncias variam 

de uma sociedade a outra, em tempos históricos diferentes. 

Colin Heywood (2004), crítico norte-americano que também realizou estudos sobre a 

infância e a criança, se contrapondo ao estudo de Ariès (2006), afirma que o surgimento da 

infância somente ocorreu no século XV. Heywood (2004) acredita que devem ser 

reconsideradas as concepções sobre infância e criança, pois na Idade Média, ao mesmo tempo 

em que para alguns pesquisadores a infância era concebida como um período de seres 

incompletos e submissos aos adultos, outros como o Papa Leão, O Grande (1049-1054), 
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acreditavam que, nesse período, a criança foi exaltada como exemplo de ser inocente, puro e 

sábio.  

Heywood (2004) ressalta que o conceito de infância se fez presente em diferentes 

contextos, porém, a infância não se constitui de maneira linear, sendo necessário conceber a 

infância enquanto processo dialético que ora apresenta avanços, ora apresenta retrocessos. Ao 

validar o pensamento de Stearns (2006), Heywood reafirma que as diferentes maneiras de se 

conceber a infância e a compreensão dos diferentes tipos de infância estão intrinsicamente 

associadas aos fatores políticos, econômicos e sociais, os quais estão em constante 

transformação na sociedade.  

Segundo Stearns (2006), a infância moderna apresentou mudanças em três questões 

centrais inter-relacionadas: 1) A passagem da infância, antes voltada para o trabalho e agora 

para a escolaridade, exigindo pensar a natureza e o sentido da infância; 2) A importância de 

limitar o tamanho da família para diminuir as despesas com a escola; 3) A redução da taxa de 

mortalidade infantil, por meio de melhoria no saneamento e de medidas públicas de 

prevenção à saúde.  

Com a industrialização, o trabalho infantil foi substituído por máquinas, propiciando 

alterações na infância, as quais, por sua vez, propiciaram mudanças culturais e reais de 

comportamento. A concepção de infância e criança no século XVIII mostra o olhar diferente 

de outros autores, tais como John Locke (1632-1704), filósofo inglês, que afirmou que a 

criança seria uma tábula rasa ao nascer, portanto, aberta ao aprendizado. Heywood (2004) 

descreveu que para Locke a criança era “neutra”, portanto, seriam as vivências e experiências 

que ela tivesse ao longo de sua trajetória que iriam contribuir para que sua personalidade fosse 

formada, bem como a compreensão que teria das coisas. Contudo,  Heywood pontua que, 

embora Locke não concebesse a criança como fruto do pecado, ele apresentava uma visão 

pessimista da infância ao considerar a criança um ser alegre, fraco e desatento, ou seja, um ser 

que precisava de ajuda para desenvolver a própria capacidade de pensar e aprender.  

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) apresentou, no século XVIII, um conceito 

moderno de infância, por meio do qual a criança começou a ser vista de maneira diferenciada 

do que até então existia. Segundo Rousseau (2004), a criança nasceria boa e pura, se 

corrompendo em contato com o meio social em que vive. Esse autor atribuiu importância à 

criança, respeitando o período de sua infância. Concebe a criança, inocente, feliz, com 

capacidade imaginativa, criativa e com atitudes espontâneas. Ele afirma que a infância não é 

um período de preparação para a vida adulta, pois a criança tem seu próprio mundo e é 

preciso compreendê-la a partir dela mesma. Defendia uma educação pautada no exemplo da 
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formação moral e política. No entanto, como aponta Oliveira (2002), Rousseau defendia uma 

educação não orientada pelos adultos, ou seja, uma educação que fosse o resultado do livre 

exercício das capacidades infantis, cuja ênfase estivesse no que a criança  é capaz de fazer.  

Dessa maneira, como sinaliza Heywood (2004), no fim do século XVIII e início do 

século XIX, surge a concepção romântica de infância, na qual “[...] as crianças possuíam 

profunda sabedoria, sensibilidade estética mais apurada e uma consciência mais profunda das 

verdades morais duradouras [...]” (HEYWOOD, 2004, p. 39). Nesse período, a Revolução 

Industrial, a crescente urbanização e o capitalismo − consolidando-se no século XIX − 

propiciaram mudanças na sociedade, na economia, na política e na cultura, alterando a 

organização familiar. A escola tornou-se espaço privilegiado para ensinar e transmitir valores, 

pois, nesse período, foi dada uma nova atenção à expansão e redefinição dos sistemas 

educacionais. 

Dentre as concepções apresentadas pelos autores, Kuhlmann aproxima-se da 

concepção de infância de Heywood, quando considera as crianças concretas e produtoras da 

história, sinalizando a história da infância como evolutiva e não linear. 

Nessa mesma direção de pensamento, Kramer ressalta que: 

A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas de organização 

da sociedade. Assim, a ideia de infância não existiu sempre da mesma maneira. Ao 

contrário, a noção de infância surgiu com a sociedade capitalista, urbano-industrial, 

na medida em que mudavam a inserção e o papel social da criança na comunidade 

[...]. (KRAMER, 2006, p. 14).  

Diante das inúmeras considerações expostas sobre a infância, torna-se evidente que 

essa concepção de infância não pode ser compreendida de maneira estagnada. Não se pode 

considerar a existência de uma única infância, uma vez que as crianças pertencem a diferentes 

classes sociais, econômicas, políticas, religiosas e culturais, estando inseridas em contextos 

diversos ao longo da história. Nessa perspectiva, 

É preciso compreender, então, que em uma sociedade dividida em classes sociais 

antagônicas e com condições de vida desiguais, como no caso brasileiro, é crucial 

considerar as infâncias e não uma única descrição de infância capaz de incluir todas 

as crianças. As características infantis, portanto, não são dadas por uma natureza 

idêntica, mas, sobretudo pelas condições concretas de existência das crianças [...]. 

(BARBOSA; ALVES; MARTINS, 2007, p. 135). 

Desse modo, partindo da concepção sócio-histórica do materialismo dialético, 

considerar a infância não de forma singular, mas plural, [...] significa afirmar que as crianças 
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sempre existiram, mas não houve sempre uma única e universal infância, pois diferenciam-se 

as formas de tratar e conceber a criança [...]” (BARBOSA; ALVES; MARTINS, 2007). 

Assim, considero que as infâncias estão relacionadas ao contexto sócio-histórico-cultural em 

que a criança (sujeito de direitos, participante de um processo histórico-social e cultural, das 

transformações da época em que vive) está inserida. 

 

2.1 .1  A Educação Infantil no Brasil: marcos sociais, políticos e históricos 

 

Inúmeros estudos e pesquisas sobre a Educação Infantil no Brasil mostram ser 

necessário e, de extrema importância, a compreensão do processo de constituição histórica 

das instituições de Educação Infantil, direcionando o olhar crítico e reflexivo para a realidade 

e as mutações que permeiam o contexto econômico, social, educacional e político da 

sociedade brasileira.  

Concordo com Kuhlman (2012), quando ele afirma que a história das instituições de 

Educação Infantil precisa ser compreendida perante a estreita relação que possuem com a 

história da infância; da criança; da educação; da sociedade; da família e do trabalho, 

favorecendo uma leitura histórica do passado, cujo conteúdo permita reconhecer o presente. 

A história da Educação Infantil, de acordo com diversos autores (BARBOSA, 1997, 

2011; KUHLMANN, 2011; KRAMER, 2003; OLIVEIRA, 2002; FARIA, 2005), indica que o 

surgimento das instituições destinadas à educação da criança menor de seis anos, tais como 

creches e  pré-escolas, apresentou maior ênfase e significação no final do século XIX e início 

do século XX, no continente europeu.  

Nesse período de transição, o Brasil enfrentava mudanças econômicas e sociais, por 

exemplo, a abolição da escravatura e a Proclamação da República, refletindo no abandono de 

crianças e no alto índice de mortalidade infantil. Nesse contexto, os bebês e as crianças 

pequenas abandonadas eram recebidas em orfanatos e asilos. Kramer (2003), Marcos de 

Freitas (2009) e Maria Marcilio (2009) explicam que a Casa dos Expostos ou Roda dos 

Expostos, presente no Brasil até 1950, era uma proposta de assistência à infância, na qual um 

instrumento cilíndrico, separado ao meio por uma divisória e fixado na janela da instituição 

ou casas de misericórdia, possibilitava que os adultos deixassem as crianças que seriam 

abandonadas nessas instituições. Muitas dessas crianças deixadas, ora eram frutos das 

relações clandestinas entre senhores e escravas, ora apresentavam alguma deformidade no 

corpo. 
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As mudanças no contexto social, tais como a urbanização; a industrialização; a 

organização familiar e, em específico, a inserção da mulher no mercado de trabalho, cuja nova 

condição exigia que se deslocasse do seu local de moradia, exigiram a constituição de 

instituições para a proposição de um trabalho de cuidado e educação para com os pequenos. A 

mulher, então considerada o esteio da família, passa a confirmar a importância e a 

necessidade de se estruturar um novo modelo de organização social, por exemplo, a creche − 

lugar onde seu filho pudesse ficar enquanto ela estivesse no trabalho.  

No Brasil, as instituições infantis, por exemplo, creches, jardins de infância e escolas 

maternais foram intensificadas na década de 1870, tendo origem diferente das escolas 

obrigatórias para as crianças de sete anos. As instituições citadas surgiram em meio a 

diferentes concepções e interesses de caráter jurídico, assistencial, religioso e médico-

sanitarista, destinados à infância e à criança até seis anos, nesse período da história. 

Essas instituições surgem como substitutas das relações domésticas maternas: são 

religiosas, filantrópicas e, em tempos de predominância higienista, surgem 

patologizando a pobreza e criando o cidadão de segunda classe, inserido no sistema. 

Portanto, nesse âmbito, criança era sinônimo de criança pobre [...]. (FARIA, 2005, 

p. 1021).  

A Educação Infantil, na sua origem, apresentou distância do caráter educativo, pois, de 

acordo com Kuhlmann (2015) e Saviani (2005), apresentava como finalidade o 

assistencialismo, cuja proposta estava refletida no atendimento de baixa qualidade, se 

distanciando dos objetivos educacionais presentes na escola, como o de universalizar a 

Educação naquele período para consolidar a democracia burguesa. Souza (2012) pontua que, 

embora as instituições educacionais atendessem as crianças menores de sete anos por 

interesse assistencialista, elas se preocupavam com o grupo de crianças que antecede o  nível 

de ensino escolar. Kuhlmann (2015) faz a leitura de que todas as instituições, creches, escolas 

maternais e jardins de infância traziam imbuídas práticas educacionais. Barbosa (1997, 1999, 

2011) nos convida a compreender esse contexto de educação assistencialista enquanto 

proposta de uma pedagogia de submissão, cujo objetivo era preparar a classe pobre para 

aceitar ser explorada na sociedade. 

De acordo com Kuhlmann (2015), na França, em 1844, foi criada a primeira creche, 

no entanto, sendo divulgada a partir de 1870. No Brasil, nesse período, essas ideias foram 

implantadas a partir da construção das primeiras creches no período da República. Em 1879, 

foi feita a primeira referência à creche, sendo escrita pelo médico Kossuth Vinelli,  no jornal 

A Mãe de família, no Rio de Janeiro, objetivando anunciar a creche para as mães de família. 
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Nesse período, as opiniões da sociedade sobre as instituições propiciavam debates e tomavam 

proporções diferenciadas, pois a Lei do Ventre Livre foi vista como problema, sendo a creche 

considerada um lugar de crianças − filhos de escravos e de trabalhadoras domésticas. Outra 

concepção presente, ressaltada no jornal, indicava a creche como complemento da escola 

primária, surgindo na ótica de Kuhlmann uma definição do lugar da pré-escola no sistema 

educacional do país. 

Enquanto a questão estava em debate, as instituições aos poucos ganharam espaço em 

diversos estados do Brasil. Segundo Kishimoto (1988), foram criados, em 1875, na Bahia e no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, em 1877, os primeiros jardins de infância que adotavaram o 

padrão pedagógico dos Kindergartens de Froebel10, sob os cuidados de entidades privadas e 

em seguida públicas. Essas entidades ofertaram atendimento às crianças economicamente 

mais favorecidas, filhas da emergente classe média industrial,  reforçando a ideia de que as 

creches eram lugar para as crianças pobres e a pré-escola, inicialmente jardim de infância, 

para as crianças mais abastadas (KRAMER, 2003). 

No final do século XIX, a abolição da escravatura com a Lei Áurea, em 1888, e a 

Proclamação da República, em 1889, dentro de um cenário de renovação ideológica, trouxe 

modificações para o tratamento da criança e para o atendimento da infância. 

Acerca desse assunto, Irene Rizzini (2011) ressaltou que: 

O problema da criança começa a adquirir uma dimensão política, consubstanciada 

no que muitos denominavam de ideal republicano na época. Não se tratava de 

ressaltar apenas a importância, mas sim a urgência de se intervir, educando ou 

corrigindo os menores para que estes se transformassem em indivíduos úteis e 

produtivos para o país, assegurando a organização moral da sociedade. (RIZZINI, 

2011, p. 109). 

A pesquisa de Kuhlmann (2015) mostrou que, em 1899, foi criado no Rio de Janeiro 

pelo médico Arthur Moncorvo Filho o Instituto de Proteção e Assistência à Infância (IPAI), 

cujo projeto de assistência filantrópica apresentava como objetivo: 

[...] atender aos menores de oito anos; elaborar leis que regulassem a vida e a saúde 

dos recém-nascidos; regulamentar o serviço das amas de leite; velar pelos menores 

trabalhadores e criminosos; atender as crianças pobres, doentes, defeituosas, 

maltratadas e moralmente abandonadas; criar maternidades, creches e jardins de 

infância [...].  (KRAMER, 2003, p. 52) 

                                                           
10 Um dos estudos sobre a pedagogia de Froebel foi realizado por Alessandra Arce (2002), intitulado A 

Pedagogia na era das revoluções: uma análise do pensamento de Pestalozzi e Froebel.  
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Kuhlmann (2015) e Marcílio (2009), dentre outros, afirmaram que o Instituto de 

Proteção e Assistência à Infância (IPAI), voltado para a primeira infância, foi de grande 

importância. Em 1929, construiu uma matriz no Rio de Janeiro e 22 filiais, sendo que onze 

delas possuíam creches em diferentes estados do país. O IPAI foi pioneiro na pré-escola do 

Brasil. No mesmo ano, também foi criada a creche da Companhia de Fiação e Tecidos 

Corcovado (RJ), se constituindo em um espaço que abrigaria os filhos dos funcionários 

enquanto eles trabalhavam, indicando ter sido com esse objetivo assistencialista que as 

primeiras instituições que cuidavam de crianças surgiram no país. 

Oliveira descreveu que: 

[...] embora a necessidade de ajuda ao cuidado dos filhos pequenos estivesse ligada a 

uma situação produzida pelo próprio sistema econômico, tal ajuda não foi 

reconhecida como um dever social, mas continuou a ser apresentada como um favor 

prestado, um ato de caridade de certas pessoas ou grupos [...]. (OLIVEIRA, 2002, p. 

95). 

Então, foi evidenciado que esse atendimento não era considerado um direito dos 

trabalhadores, mas uma “dádiva” dos filantropos, reforçando a imposição hierárquica da 

classe dominante na educação. Nessa visão, outras creches de empresas foram fundadas como 

um benefício e não como direito do trabalhador. 

Na década de 1920, o sistema político voltado a um pequeno grupo foi predominante. 

Nesse cenário,  foram expandidas as atividades industriais, revelando as novas características 

burguesas no país; mesmo período em que também estiveram presentes as reivindicações 

trabalhistas, tais como melhoria de salário; jornadas de trabalho mais curtas; locais para a 

guarda dos filhos durante o trabalho realizado pela classe operária. Tais manifestações foram 

direcionadas aos proprietários das indústrias e aos órgãos do governo, lembrando que caberia 

ao Estado a responsabilidade de assumir as creches, as escolas maternais e os parques infantis. 

A postura do empresariado era contraditória, pois enquanto reivindicavam proteção ao Estado, 

recusavam a intervenção dele. 

Em 1922, o Rio de Janeiro sediou o Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à 

Infância, cuja proposta abordou temas como “[...] a educação moral e higiênica e o 

aprimoramento da raça, com ênfase no papel da mulher como cuidadora [...]” (OLIVEIRA, 

2002, p. 97). Essa iniciativa, como pontua Rizzini (2011), propiciou que no período de 1923 a 

1927 fossem ampliadas e constituídas leis, artigos, capítulos e incisos para organizar a 

assistência e proteção à infância. No entanto, a política e as relações sociais entre o Estado e a 
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população eram baseadas na troca, pois enquanto o Estado propunha proteger a população, 

todavia, mantinha o controle dela. 

A crescente migração, a insatisfação política e o avanço da industrialização e 

urbanização nas cidades brasileiras mostraram que os centros urbanos não possuíam 

saneamento básico e condições de moradia, dentre outros problemas, proliferando várias 

doenças na população. Nessa conjuntura, foi preciso amenizar o efeito nocivo provocado pela 

urbanização. A construção de creches “[...] seria um desses paliativos, na visão de sanitaristas 

preocupados com as condições de vida da população operária, ou seja, com a preservação e 

reprodução da mão-de-obra, que geralmente habitava ambientes insalubres [...]” (OLIVEIRA, 

2002, p. 99). Perante o cenário descrito, a Educação Infantil, nas primeiras décadas do século 

XX, teve como orientação os ideais médicos higienistas − por influência dos movimentos 

sanitaristas criados para a proteção à infância. Dessa maneira, embora o governo reconhecesse 

a necessidade e a importância do compromisso com as instituições de educação, dizia não 

possuir requisitos para cumprir com o seu dever, abrindo espaço para que o coletivo de leigos, 

médicos e religiosos se aproximassem do estado para proteger a infância, com o objetivo de 

preparar a criança para a vida adulta, ou seja, para ser um homem de valor no futuro. 

Na sequência de mudanças, o movimento escolanovista, na década de 1930, inaugurou 

um novo pensamento educacional, promovendo inovações pedagógicas destinadas ao jardim 

de infância nas escolas brasileiras, porém, somente para uma classe: a elite brasileira. Para as 

camadas populares, continuavam os trabalhos nos parques com propostas educacionais 

diferentes do movimento escolanovista. De acordo com Savianni (1999, p. 63) a “Escola 

Nova, tornou possível, ao mesmo tempo, o aprimoramento do ensino destinado às elites e o 

rebaixamento do nível de ensino destinado às camadas populares [...]”. Esse mesmo autor 

afirma que: 

Com o escolanovismo, o que ocorreu foi que a preocupação política em relação à 

escola refluiu. De uma preocupação em articular a escola como um instrumento de 

participação política, de participação democrática, passou-se para o plano técnico-

pedagógico. Daí essa expressão de Jorge Nagle "otimismo pedagógico". Passou-se 

do "entusiasmo pela educação", quando se acreditava que a educação poderia ser um 

instrumento de participação das massas no processo político, para o "otimismo 

pedagógico", em que se acredita que as coisas vão bem e se resolvem nesse plano 

interno das técnicas pedagógicas. 

Para Nagle (2001), a Escola Nova se alicerçou em um novo conceito de infância: 

[...] considerada – contraditoriamente à tradição – como estado de finalidade 

intrínseca, de valor positivo, e não mais como condição transitória e inferior, 
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negativa, de preparo para a vida do adulto. Com esse novo fundamento se erigirá o 

edifício escolanovista: a institucionalização do respeito à criança, à sua atividade 

pessoal, aos seus interesses e necessidades tais como se manifestam nos estágios do 

seu desenvolvimento natural. Parte-se da afirmação de que o fim da infância se 

encontra na própria infância; com isso, a educação centraliza-se na criança e será 

esta nova polarização que será chamada de a “revolução copernicana” no domínio 

educacional [...]. (NAGLE, 2001, p. 321). 

Atribuindo o olhar para esse período, Faria (2005, p. 1015) nos lembra que: 

As crianças começaram a estar no centro das preocupações da pedagogia já com a 

Escola Nova, tão criticada ainda hoje como escola burguesa, espontaneísta, sem 

conteúdo. Foi a partir daí que vimos os pioneiros da Escola Nova, que traduziram 

para o português Durkheim e as primeiras obras da psicologia, incluírem a creche e a 

pré-escola, geralmente esquecidas, na história de uma educação que havia 

privilegiado a escolarização obrigatória como direito das camadas populares.  

Já na década de 1940, o interesse e o atendimento para a infância ganharam maior 

significado, segundo Kramer (2003) e Kuhlmann (2000), por meio da criação do 

Departamento Nacional da Criança (DNCr.), em 1940 e, em 1942, de uma instituição 

denominada Casa da Criança, cuja proposta reuniu todos os estabelecimentos destinados à 

infância, ou seja, creches, escolas maternais, jardins de infância, escolas primária, parques 

infantis, entre outros. O trabalho voltado para uma concepção médico-higienista, objetivou o 

combate à desnutrição; a oferta de vacinas às crianças; a prevenção contra a criminalidade. 

Contudo, tais ações apresentaram-se insuficientes ao atendimento escolar e assistencial às 

crianças menores de sete anos, mostrando que a educação não era considerada um direito. 

A história indica que, de 1937 a 1945, o país apresentou um contexto de instabilidade 

política, por meio do qual Getúlio Vargas realizou um Golpe de Estado, instalando o Estado 

Novo. Nesse mesmo ano, segundo Souza (2012), 

A orientação educacional para o capitalismo se desvelava na intenção da formação 

educacional voltada para suprir a mão-de-obra para o mercado. Nesse sentido, toma 

força o ensino profissional e revela-se a tendência privatista; tem-se, portanto, o 

ensino livre à iniciativa individual e particular, tirando do Estado a obrigação pela 

educação [...]. (SOUZA, 2012, p. 42). 

Com o objetivo de regulamentar as difíceis relações entre patrões e empregados, o 

Governo Vargas reconheceu alguns direitos políticos dos trabalhadores, por meio de 

legislações específicas, como a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), de 1943, 

determinando a organização de berçários pelas empresas para acolher os filhos das operárias 

durante o período de amamentação (OLIVEIRA, 2002). 
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As orientações e influências dos organismos intergovernamentais quanto ao 

atendimento à infância foram outro marco histórico desse período, como exemplo, a criação 

da Organização das Nações Unidas (ONU), fundada em outubro de 1945, cujo objetivo 

indicou a manutenção da paz e o desenvolvimento de todos os países. Na sequência, em 

novembro do mesmo ano, foi criada a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), cuja proposição indicou que: “Se a guerra nasce na mente 

dos homens, é na mente dos homens que devem ser construídas as defesas de paz [...]” 

(Convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – 

UNESCO, 1945). 

Em 1950, vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) apresentou uma multiplicidade de projetos com a intenção 

de irem além dos temas de saúde e nutrição, campos centrais de atuação dos organismos 

intergovernamentais.  

Marquez (2006), ao aprofundar os estudos sobre essa temática, identifica que as 

orientações desses organismos definem ideologias, objetivos, estratégias e concepções, por 

meio dos quais se configuram numa educação mercantil, comparando propostas pautadas em 

princípios econômicos e de redução de custos e gastos públicos, por meio da realização de 

programas, projetos de baixo custo e baixa qualidade para a educação das crianças. 

A esse respeito, Rosemberg (2007) ressalta que o Brasil, assim como outros países 

considerados em desenvolvimento, recebeu diversas assessorias, recomendações e propostas 

ligadas a esses organismos, como o modelo de pré-escola de massa aqui implantado. Contudo, 

essa mesma autora sinaliza que: 

Uma reformulação interna, na década de 60, reorientou a atuação do UNICEF no 

sentido de “trabalhar” em contato mais estreito com os governos, a fim de melhor 

adequar seus programas de cooperação às necessidades especificas de cada país. Foi 

essa abordagem nacional que levou o UNICEF no Brasil como em outros países a 

concentrar esforços na coordenação de atividades setoriais, visando a integração de 

projetos distintos para intensificar o impacto da oferta de serviços a saúde, nutrição, 

saneamento ambiental, educação e previdência social [...]. (ROSEMBERG, 1992, p. 

23). 

Nos anos de 1960, os organismos intergovernamentais atuaram de forma mais intensa 

no Brasil, por meio do confronto entre o capitalismo e o socialismo, resultando assim, no 

Golpe Militar de 1964.  

Naquela conjuntura, com o avanço da industrialização, mais uma vez as mulheres da 

classe média adentraram o mercado de trabalho, passando a necessitar de espaço para deixar 
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os filhos, enquanto procuravam com mais intensidade espaços que oferecessem o período 

integral. Segundo Oliveira (1995), somente algumas instituições privadas demonstravam o 

comprometimento de realizar um trabalho para o desenvolvimento integral dessas crianças, 

com possibilidades de desenvolvimento expressivo por meio de brincadeiras, música, dança, 

movimento, fantasias, dentre outras atividades. 

A Educação Infantil, no ano de 1961, apresentou alterações significativas com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 4024/61), ao preconizar a presença dos 

jardins de infância no sistema de ensino: 

Art. 23 – A educação pré-primária destina-se aos menores de até 7 anos, e será 

ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância. Art. 24 – “As empresas que 

tenham a seu serviço mães de menores de sete anos serão estimuladas a organizar e 

manter, por iniciativa própria ou em cooperação com poderes públicos, instituições 

de educação pré-primária [...]. (OLIVEIRA, 2007, p. 102). 

Tratando dessa temática, Cunha e Góes (1985) indicam que, antes do período militar, 

as políticas educacionais presentes nessa legislação demonstravam, de um lado, o interesse 

privatista do ensino e, do outro, educadores que tinham como ideal a defesa pela escola 

pública. Souza afirma que: 

[...] nos anos de 1950 e 1960, havia uma grande defesa da escola pública presente no 

pensamento de grandes educadores como Anísio Teixeira, Paschoal Leme, entre 

outros, no entanto toda essa movimentação em torno da educação foi paulatinamente 

substituída por um discurso de restauração da ordem nos governos militares [...]. 

(SOUZA, 2012, p.46). 

Inseridos no regime militar que vigorou entre o período de 1960 a 1980, conforme 

Kuhlmann (2000), na Educação Infantil predominaram propostas baratas de atendimento à 

infância, possibilitando o “mínimo aos pobres”, pois na continuidade do caráter 

assistencialista, visava atender às necessidades físicas e biológicas. A educação, nessa 

perspectiva, apresenta um caráter compensatório, pois no início propunha-se suprir as 

necessidades orgânicas. como a alimentação e a higiene corporal e, mais adiante, destina-se a 

compensar as carências culturais, na concepção de que o baixo rendimento escolar estaria 

ligado à condição econômica, à pobreza e à carência de cultura. 

Partindo dessa concepção e legislação, foi destinado à Educação Infantil um olhar de 

período preparatório para o ensino fundamental/alfabetização. Nessa lógica, ao cmpensar as 

carências na Educação Infantil, a criança teria maior produtividade no Ensino Fundamental, 

responsabilizando ao jardim de infância uma educação pré-primária, para crianças menores de 
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sete anos. Nessa concepção, paulatinamente designou-se a defesa do caráter educativo nas 

instituições de Educação Infantil, sendo nomeada como pré-escolas. 

O período de 1970 foi marcado por um aumento significativo na demanda da Pré-

Escola. Kramer (2003) destacou ter havido uma suposta preocupação com a ampliação da 

educação pré-escolar, enquanto a materialização desse discurso esteve distante. Os debates 

sobre a redemocratização do ensino; da educação escolar enquanto direito da criança; da 

natureza da pré-escola assistencial versus educativa, permearam as discussões dos 

movimentos sociais, contribuindo para ampliar o processo de municipalização da Pré-Escola. 

Rosemberg (2002) analisa que: 

As políticas de EI contemporâneas nos países subdesenvolvidos têm sido fortemente 

influenciadas por modelos ditos “não formais” abaixo investimento público, 

propugnados por organismos multilaterais. No Brasil, essas propostas já foram 

incorporadas em passado recente e estão ameaçando o presente atual. A partir dos 

anos de 1970, essa influência proveio, especialmente, da UNESCO e do UNICEF 

[...]. (ROSEMBERG, 2002, p. 28-29). 

Assim, torna-se necessário pontuar que, mesmo com o avanço apresentado em relação 

a uma educação para a infância, ainda se fazia muito presente o caráter assistencialista 

destinado à educação, como exemplo, o cuidado com a alimentação para evitar a desnutrição 

e o cuidado com o corpo para manter a saúde. Em 1975, foi constituída a Coordenação de 

Educação Pré-Escolar (COEPRE-MEC) com a função de “[...] realizar estudos e contatos com 

outras agências a fim de desenvolver um plano de educação pré-escolar [...]” (Kramer, 2003, 

p. 83). A partir dessa Coordenação, a pré-escola passou a fazer parte das Secretarias 

Estaduais, cuja prioridade esteve somente nos discursos das diretrizes e leis, não sendo 

destinados recursos a essa etapa de ensino. 

A pré-escola apresentava um caráter de dualidade em meio ao sistema assistencialista 

e ao sistema educacional. Nesse ínterim, foi criado, em 1977, o “Projeto Casulo”, 

desenvolvido, como afirma (Oliveira, 2002, p. 112), para “[...] monitoras com formação no 

então segundo grau de ensino para coordenarem atividades educacionais que conviviam com 

medidas de combate à desnutrição [...]”. Esse projeto foi instalado pela Legião Brasileira de 

Assistência (LBA) para liberar as mães para o mercado de trabalho. O Projeto Casulo 

apresentava, como princípio pedagógico, trabalhar atividades recreativas e suprir carências 

nutricionais. A LBA apresentava como objetivo ressaltar a pré-escola como “[...] solução para 

os problemas de baixo rendimento da escola de primeiro grau [...]” (KRAMER, 2003, p. 74-

75).  Nas palavras de Kuhlmann, com o Projeto Casulo: 
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[...] tratava-se de evitar que os pobres morressem de fome, ou que vivessem em 

promiscuidade, assim como o seu ingresso na vida marginal, como dizia Ulisses 

Gonçalves Ferreira, supervisor do Projeto Casulo da LBA, de 1978 a 80: Antes de 

pensarmos em padrão de atendimento, nós temos que oportunizar a todas as crianças 

brasileiras o atendimento às suas necessidades mais permanentes, às suas 

necessidades físicas [...]. (KUHLMANN, 2000, p. 9) 

Dessa forma, nota-se que esses programas de baixo custo se constituíram na estratégia 

utilizada pelo governo para assegurar o predomínio das políticas participativas e equitativas 

no campo da Educação Infantil. Contudo, nesse período, as políticas de Educação Infantil 

apresentaram maior visibilidade com a presença ativa dos novos movimentos sociais, 

iniciando as reivindicações por maior quantidade de creches. 

2.1.2 Retrato da Educação Infantil nas décadas de 1980 e 1990 

O estudo e pesquisa sobre a história da Educação Infantil, em creches e pré-escolas, 

demonstrou que o ano de 1980, no Brasil, foi marcado pelas lutas para a redemocratização, 

depois de 21 anos de ditadura militar. Os movimentos sociais feministas, movimentos de 

professores e associações científicas, dentre outros, ganharam mais força, consolidando um 

espaço para o debate e a luta pelos direitos da criança enquanto cidadã, bem como por 

melhores condições de vida e por uma educação de qualidade. Assim, torna-se importante 

mencionar que a institucionalização da criança, até os anos de 1980, esteve atrelada às 

reivindicações pelos direitos da criança e da mulher. As políticas sociais para as crianças 

menores de sete anos, antes da Constituição Federal de 1988, apresentavam características 

emergenciais, com ações contra a pobreza e não pautadas no direito da criança. 

As políticas voltadas para a Educação Infantil, apesar de terem apresentado 

importantes discussões e avanços nos anos de 1980 e 1990, destacam que “[...] o 

neoliberalismo e a globalização/internacionalização da economia engendram transformações, 

dentre elas as tendências internacionais em ressignificar a infância [...]” (BARBOSA, 2008, p. 

389). Na lógica proposta, enquanto os direitos sociais foram descartados pelo cultivo da 

produção e do consumo, as políticas educacionais apresentaram-se com inúmeras 

contradições. Ao priorizar o Ensino Fundamental, evidenciou-se a fragmentação da Educação 

Infantil com o privilégio de uma etapa em detrimento da outra, mostrando um certo descaso 

com a primeira etapa da Educação Básica − incompreendida enquanto fator de importância e 

qualidade de uma Educação Infantil socialmente referenciada. 
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Propostas pedagógicas diversas fizeram parte desse contexto para o atendimento em 

Educação Infantil. Barbosa (1997, p. 15) ressalta que várias delas fora “[...] propostas de 

caráter extremamente conservador travestidas com bases teóricas diversificadas que, muitas 

vezes, davam-lhes a aparência de renovação [...]”. Ainda, segundo a autora: 

Nas décadas de 70 e 80, por sua vez, configurou-se uma crescente influência das 

teorias construtivistas no Brasil. Apesar de muitas vezes serem utilizadas como 

ponto de apoio para a defesa da teoria da privação cultural, não se pode negar que as 

diversas leituras das obras de Piaget, Kamii e de Emília Ferreiro abriram caminho 

para uma reflexão profunda sobre as práticas educativas. Diversas pesquisas sobre 

desenvolvimento infantil tiveram estes autores como referência, repercutindo em 

propostas educativas realizadas em várias pré-escolas e creches do país [...]. 

(BARBOSA, 1997, p. 18). 

A referida autora ainda ressalta que simultaneamente “[...] as abordagens 

construtivistas ganhavam espaço entre os educadores brasileiros, ocorreu a releitura de 

autores filiados ao marxismo como Vigotski e Wallon, misturados na ideia de construtivismo 

e teorias interacionistas [...]” (BARBOSA, 1997, p. 19). Desse modo, as duas ideias foram 

sendo incorporadas no Brasil, por meio de estudos individuais e de alguns grupos. 

Barbosa (1997) mostra a intensificação de maneira significativa do debate entre 

educadores brasileiros sobre a função social da educação e da escola, resultando em uma 

produção teórica que contribuiu para a análise dos pontos de vistas reprodutivistas existentes 

na educação. Assim, o papel da pré-escola no processo educacional brasileiro torna-se foco no 

debate dos educadores que fazem a defesa da pré-escola enquanto prioridade do ensino 

básico, portanto, não mais como artifício para manter o molde do assistencialismo e da 

compensação. Dessa forma, propunha-se uma pedagogia que enfatizasse o desenvolvimento 

linguístico e cognitivo das crianças. 

A Educação Infantil, nesse processo, apresentou avanços e conquistas, ganhando força 

na consolidação de um espaço na Constituição de 1988. Em meio aos movimentos sociais, em 

específico o Movimento Criança Pró-constituinte e o Movimento de Mulheres e Feministas, a 

Educação Infantil obteve o reconhecimento da educação da criança de zero a seis anos de 

idade como a primeira etapa da educação Básica, sendo dever do Estado, da família e do 

município, na Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988). 

Segundo a Constituição Federal Brasileira de 1988, a garantia da Educação Básica, 

obrigatória e gratuita, passou a ser de responsabilidade do Estado: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

[...] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: (EC no 14/96, EC no 53/2006 e EC no 59/2009) I – educação básica obrigatória 

e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua 

oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria [...]. 

(BRASIL, 1988, p.121-122) 

A partir da Constituição, ampliou-se o conceito de Educação Básica com a inserção da 

Educação Infantil junto com o Ensino Fundamental e Médio, passando a ser considerada a 

primeira etapa da Educação Básica. Rosemberg (2002), assim como  Nunes e Corsino (2009), 

afirmou que a Educação Infantil passou a ser direito de todas as crianças e, por elas mesmas, 

não mais como antes, quando essa etapa de ensino (por direito) destinava-se somente à 

crianças filhas de mulheres trabalhadoras.  A partir desse contexto, as instituições de 

Educação Infantil caracterizaram-se como parte dos deveres e compromissos do Estado com a 

educação, “[...] pela implementação de creches e pré-escolas que respeitem os direitos das 

crianças e das famílias [...]” (KUHLMANN, 2015, p. 179).  

Essa legislação, além de confirmar o direito da criança à educação, também contribuiu 

para um novo olhar quanto à concepção de educação para as crianças de zero a seis anos de 

idade. Concordo com Barbosa (2011, p. 15), cuja análise da Constituição considera que “[...] 

um conjunto de direitos da criança faz da Constituição uma lei que deve servir de parâmetro 

para muitos projetos voltados para a infância [...]”. 

Nessa conjuntura, houve expansão das instituições municipais de Educação Infantil e, 

com o término do período militar em 1985, novas políticas para as creches foram inseridas no 

Plano Nacional de Desenvolvimento (BRASIL, 1986), iniciando a compreensão de que a 

creche é também responsabilidade do Estado e de empresas.  No entanto, apesar da ampliação 

do número de creches mantidas por órgãos públicos, o quantitativo de crianças atendidas nas 

creches manteve-se insuficiente. Tal fato pressionou o poder público a encorajar o 

atendimento à criança por meio de programas sociais de baixo custo e com baixa qualidade, 

como os “lares vicinais”, “mães crecheiras”, “creches domiciliares”, cuja estrutura era 

realizada com recursos comunitários, sendo, até hoje, mantidos com apoio governamental 

(OLIVEIRA, 2002; KUHLMANN, 2015). 

Embora a Educação Infantil fosse legalizada da mesma forma que a primeira etapa do 

Ensino Básico, o compromisso do Estado para com a educação não propiciou um amplo 

acesso das populações à educação formal. 
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Ocorre que a realidade é desigual. Essa desigualdade não é apenas geográfica, mas 

sobretudo social. A educação como forma de mobilidade social – ideia amplamente 

explorada no passado – e a atual educação para a empregabilidade do presente 

mitificam a realidade, como se o problema fosse apenas conjuntural, bastando, para 

solucioná-lo, intervenções pontuais, como mecanismos de melhor distribuição de 

renda. Tal interpretação relega o aspecto político a um problema meramente 

distributivo [...]. (OLIVEIRA, 2000, p. 19). 

Diante das desigualdades socioeconômicas existentes nos anos de 1990, diferentes 

legislações foram elaboradas e implementadas. Naquela conjuntura, foram evidenciadas as 

políticas educacionais voltadas para o âmbito da infância, bem como as reformas 

institucionais e também do Estado, o qual, repleto de altas dívidas externas, submetia-se às 

orientações do Banco Mundial.11 

A partir do ano de 1990, a Educação Infantil e as Políticas Públicas destinadas para 

essa etapa de ensino estiveram inseridas no âmbito político, econômico e social, bem como no 

contexto das reformas educacionais, estando presente no discurso o atendimento à primeira 

infância como prioritário para o desenvolvimento sustentável dos países, incluindo a educação 

e o cuidado como cerne da Educação Infantil. Dessa maneira, passa a ser um direito de todas 

as crianças pequenas serem educadas em instituições coletivas, nas quais “Educar e cuidar são 

objetivos da educação infantil, assim colocados para dar ênfase na centralidade da criança e 

na sua especificidade em relação ao ensino escolar [...]” (FARIA, 2005, p. 1021). 

A década de 1990 no Brasil permitiu novos marcos, como exemplo, a promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990, que 

reconheceu a criança e o adolescente como sujeito de direito destinando à família, à 

comunidade e a toda a sociedade civil, com a incumbência de zelar pelo seu desenvolvimento, 

de acordo com o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/8.069/90): 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Capítulo IV - Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus educadores;  

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...] IV - 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade 

(BRASIL, 1990). 

                                                           
11 Sobre as orientações do Banco Mundial para crianças de zero a seis anos, pesquisar Márquez (2006). 
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A interpretação da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), 

feita por Nunes e Corsino (2009) compreende que a implementação desse estatuto configura a 

infância brasileira como sendo o “[...] tempo especial da existência social dos indivíduos, 

definido a partir do reconhecimento da criança como ser social que necessita ser protegido e 

amparado [...]” (NUNES; CORSINO, 2009, p. 19-20). 

 No período que precedeu a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), n° 9394/96, vários documentos12 foram elaborados pelo Ministério da 

Educação (MEC), por meio da Coordenadoria de Educação Infantil (COEDI/MEC), 

responsável pela organização de encontros com pesquisadores da área, cujo objetivo visava 

articular uma política nacional que assegurasse os direitos das crianças até seis anos de idade 

a uma educação de qualidade em creches e pré-escolas, mostrando que a Educação Infantil 

estava efetivamente na pauta de discussões do MEC. A esse respeito, Cerisara (1999) 

ressaltou que os cadernos da COEDI se tornaram referência na área da Educação Infantil 

como “[...] importante ferramenta de trabalho para professores na construção de um trabalho 

de qualidade para crianças pequenas nas instituições de Educação Infantil que garanta as suas 

especificidades [...]” (CERISARA, 1999, p.40). 

Em 1996, foi constituída a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, com a ratificação da Educação 

Infantil  como primeira etapa da  Educação Básica. A LDBEN determinou o atendimento em 

creches e pré-escolas, fazendo a diferenciação entre ambas conforme a faixa etária, sendo 

ofertadas creches para crianças de zero a três anos e pré-escolas para crianças de quatro a 

cinco anos e onze meses. Alguns artigos dessa Lei descrevem a Educação Infantil e a 

formação dos profissionais que atuarão na primeira etapa da Educação Básica. 

Art. 29 - A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade. 

Art. 30 - A Educação Infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades 

equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as 

crianças de quatro a seis anos de idade.  

                                                           
12 Documentos presentes nos cadernos da COEDI são: “Subsídios para a Elaboração de Diretrizes e Normas para 

a Educação Infantil” (1998); “Proposta Pedagógica e Currículo para a Educação Infantil: um Diagnóstico e a 

Construção de uma Metodologia de Análise” (1996); “Critérios para o Atendimento em Creches e Pré-Escolas 

que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças” (1995); “Educação Infantil no Brasil: Situação atual” 

(1994); “Por uma Política de Formação do Profissional de Educação Infantil” 91994); Política de Educação 

Infantil (1993). (CERISARA, 1999, p. 39). 
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Art. 31 - Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 

registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 

ao Ensino Fundamental.  

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

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

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996b). 

A Educação Infantil, que até então predominava na assistência, passou a ser regida 

pela legislação, adquirindo caráter educacional. A respeito desse assunto, Kuhlmann (2015, p. 

182) faz a defesa ao indicar que “[...] as creches e pré-escolas assistencialistas foram 

concebidas e difundidas como instituições educacionais [...]”. Ao interpretar dessa maneira, 

ele afirma que as instituições, para se tornarem educacionais, não precisam deixar de serem 

assistenciais, pois ao contrário essa ideia fragilizaria as ações e propostas educacionais. 

Essa legislação impulsionou diferentes esferas educacionais − tais como 

universidades, instituições de pesquisas, sindicatos de educadores e organizações não 

governamentais − à defesa de um outro modelo de Educação Infantil. Surgiram também 

novos espaços de reivindicações, como exemplo, os fóruns estaduais e municipais de 

Educação Infantil, cujas ações reivindicaram verbas para projetos de formação profissional 

para professores da área. 

Diante desse novo contexto mundial de globalização da economia e de expansão 

tecnológica das fontes de informação, nas últimas décadas do século XX, a LDBEN n° 

9394/96 propõe a reorganização da educação brasileira. De acordo com Oliveira (2002), a 

Lei, apesar de flexível quanto à forma de organização e práticas pedagógicas para as creches e 

pré-escolas, exigia a função educativa de ambas. O planejamento e o currículo das atividades 

deveriam considerar o grau de desenvolvimento no qual a criança se apresenta quanto aos 

conhecimentos culturais a serem por ela apreendidos. 

Dentre os inúmeros documentos oficiais para a Educação Infantil lançados pelo MEC 

na década de 1990, destaca-se o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, no 

ano de 1998, contando com três volumes. Segundo o Ministério da Educação (MEC), esse 

documento surgiu com o objetivo de “[...] servir como um guia de reflexão de cunho 

educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os profissionais que 

atuam diretamente com crianças de zero a seis anos [...]” (BRASIL, 1998, p. 7). Esse material, 

mesmo não possuindo caráter de documento mandatório e sim instrumental e didático, foi, em 

grande proporção, inserido nas instituições de Educação Infantil. 
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O Referencial Curricular Nacional para a educação Infantil (RCNEI) foi apresentado 

em três volumes (BRASIL, 1998): volume 1, denominado de Introdução; volume 2 − 

Formação Pessoal e Social; e o terceiro, volume 3 − Conhecimento de Mundo. Desse modo, 

faz-se necessário informar que esse documento passou previamente pela leitura e parecer 

crítico de 700 estudiosos e pesquisadores do campo da Educação Infantil. Segundo Cerisara 

(1999), o tempo determinado de um mês para a análise e devolutiva do material foi muito 

pouco, indicando que a aprovação e distribuição do material aconteceu de maneira insensata e 

imprevisível, não atendendo ao pedido dos pareceristas de um tempo maior para as discussões 

sobre o documento. 

Ao fazerem uma análise mais aprofundada do documento, foram inúmeras as críticas 

em relação ao material proposto. Kuhlmann (1999) e Cerisara (1999), em específico esta 

última, realizaram um estudo e levantamento dos pareceres dos demais pesquisadores, os 

quais, dentre diversas observações, pontuações e posições conflitantes e divergentes, 

sinalizaram elementos incoerentes na versão. Dentre outros apontamentos sobre a versão do 

RCNEI/98, os pareceristas avaliaram que o documento “[...] é ambíguo conceitualmente 

oscilando entre a crítica a determinadas posições e a repetição do modelo”, pois “[...] o texto 

afirma e a estrutura do documento nega [...]” (CERISARA, 1999, p. 37 e 38). Assim, essa 

autora, ao concluir sobre o aspecto de maior consenso presente nos pareceres do RCNEI/98, 

torna evidente que: 

[...] a educação infantil é tratada no documento como ensino, trazendo para a área a 

forma de trabalho do ensino fundamental, o que representa um retrocesso em relação 

ao avanço já encaminhado na educação infantil de que o trabalho com crianças 

pequenas em contextos educativos deve assumir a educação e o cuidado enquanto 

binômio indissociável e não o ensino [...]. (CERISARA, 1999, p. 28). 

Dessa maneira, avalia-se que, apesar do primeiro volume salvaguardar a importância 

da educação para as crianças de zero a seis anos e se diferenciar do que foi proposto para o 

ensino Fundamental, os demais volumes se contradizem, pois a forma e o conteúdo proposto 

submete e reforça a ideia de uma versão escolarizada precoce das crianças, desde o 

nascimento.  

Embora o RCNEI tenha recebido críticas variadas sobre o seu formato e conteúdo, 

exprimiu importância nas circunstâncias por meio das quais foram definidas as políticas 

públicas para a Educação Infantil, convidando a todos professores e pesquisadores a 

repensarem e ficarem alertas sobre as propostas educativas ofertadas para as crianças e sobre 
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como se deseja a educação nas creches e pré-escolas para as crianças até seis anos de idade 

(CERISARA, 2002). 

Para tentar compreender os encaminhamentos, faz-se necessário voltar o olhar para o 

cenário político e econômico do país no período que o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RECNEI/98) foi proposto. Era a época em que Fernando Henrique 

Cardoso, como presidente, governava o Brasil; período de inúmeras reformas, dentre elas as 

educacionais por meio de propostas que abriram espaço para as políticas neoliberais na 

proposição de  ações que vinham ao encontro dos interesses das elites econômicas. Em meio a 

esse contexto, a Educação, em específico, a Educação Infantil, sofreu impactos com a 

presença dos organismos internacionais, como o investimento do Banco Mundial que 

priorizava a educação pré-escolar associada ao ensino fundamental, propondo à pré-escola, 

um modelo de antecipação à escolarização, pois de fato o Banco Mundial teve como foco de 

investimento o ensino fundamental (CAMPOS, 2002). 

A visão de Educação Infantil do Banco Mundial, segundo Torres (2000), indica que: 

Enquanto na ‘visão ampliada’ da educação básica proposta em Jomtien o 

desenvolvimento infantil e a educação pré-escolar (0-6 anos) eram vistas como parte 

e por sua vez alicerces da referida educação básica, na concepção do BM, 

desenvolvimento infantil e educação inicial constituem um apêndice e uma 

prolongação antecipada da escolarização, uma estratégia preventiva ao fracasso 

escolar (mais do que habilitadora do êxito escolar) e, nessa medida, efetiva em 

termos de custo (economizando recursos que, de outro modo, seriam investidos em 

repetência, evasão e fracasso escolar). Sua necessidade e lógica definem-se no 

governo central a partir de sua incidência sobre a escola e sobre o futuro rendimento 

escolar dos alunos. Em outras palavras, tudo o que a criança é, aprende e sabe antes 

de entrar na escola aparece como educação pré-escolar, como uma educação cujo 

objetivo é preparar a criança (particularmente a criança proveniente de setores 

pobres) para ir à escola e melhor se adaptar a ela. A qualidade e a eficácia da 

educação pré-escolar mede-se, então, em função do desempenho e do rendimento 

posteriores das crianças na escola (TORRES, 2000, p. 175). 

Dessa forma, o Banco Mundial. ao fornecer recursos financeiros para o setor 

educacional, destaca a necessidade de reduzir o analfabetismo e a pobreza, promovendo, em 

especial na Educação Infantil, uma espécie de política compensatória, pois os ideais 

neoliberais tendem a reeditar uma educação compensatória trajada de novos projetos,  

negando as experiências mais avançadas no campo do desenvolvimento e da Educação 

Infantil (CAMPOS, 2002; BARBOSA, 1999). 

Dando sequência à elaboração de leis e políticas públicas para a educação, em 1999, 

foram elaboradas as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (DCNEI), reconhecidas 

pelo Ministério da Educação (MEC) e fixadas pela Resolução nº 01/1999, do Conselho 
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Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB). Essas leis e políticas 

públicas, em consonância com o cenário de expansão da Educação Infantil, desde a 

Constituição Federal de 1988, dentre seus objetivos, visou “[...] estabelecer as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil a serem observadas na organização de 

propostas pedagógicas na educação infantil [...]” (BRASIL, 2010, p. 7). 

Art. 2.º - Diretrizes Curriculares Nacionais constituem-se na doutrina sobre 

Princípios, Fundamentos e Procedimentos da Educação Básica, definidos pela 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que orientarão as 

Instituições de Educação Infantil dos Sistemas Brasileiros de Ensino, na 

organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas 

pedagógicas [...]. (BRASIL, 1999). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI/99) foram 

apresentadas como um documento de caráter mandatório e como um instrumento que teve 

como finalidade estabelecer procedimentos e fundamentos que orientasse “[...] a formulação 

de políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação da organização de 

propostas pedagógicas e curriculares para a Educação Infantil [...]” (BRASIL, 2009, p. 11). 

Constituída e aprovada no ano de 1999, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI) foram revisadas no ano de 2009, sendo aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Educação, em 2009, por meio do Parecer CNE/CEB nº 20/09 e Resolução 

CNE/CEB nº 05/09, após terem sido elaboradas em meio à ampla escuta aos movimentos 

sociais, aos pesquisadores e aos professores, ambos motivados pela construção de uma 

identidade e qualidade social do atendimento de crianças de zero a seis anos. 

O parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica CNE/CEB 

nº 20/09 e a Resolução CNE/CEB nº 05/09 − que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI) −, faz, em primeiro lugar, uma clara explicitação da 

identidade da Educação Infantil ao assumir o atendimento institucional, com a atuação de 

profissionais docentes habilitados para o magistério e com a finalidade de promoção do 

crescimento; do desenvolvimento integral e da participação das crianças, propiciando a 

cidadania e a indissociabilidade entre cuidar e educar, por meio de práticas pedagógicas 

intencionais, planejadas e avaliadas. Também apresenta definições quanto à concepção de 

criança, currículo, proposta pedagógica e Educação Infantil, estabelecendo os princípios 

éticos, políticos e estéticos que fundamentam a qualidade educativa das instituições e dos 

objetivos que devem embasar essa primeira etapa da Educação Básica (OLIVEIRA, 2010; 

BARBOSA, 2016). 
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De acordo com Oliveira (2010), a integração das creches e pré-escolas no sistema da 

educação formal impõe à Educação Infantil trabalhar com o conceito de currículo, 

articulando-o com o de projeto pedagógico. Para alcançar as metas propostas em seu projeto 

pedagógico, a instituição de Educação Infantil deve organizar seu currículo. Nas 

DCNEI/2009, o currículo foi entendido como “[...] as práticas educacionais organizadas em 

torno do conhecimento e em meio às relações sociais que se travam nos espaços 

institucionais, e que afetam a construção das identidades das crianças [...]”. Ou seja, o 

conceito de currículo das DCNEI expressa uma perspectiva integral da criança, considerando-

a como ser ativo no processo de aprendizado-desenvolvimento. Sendo a criança referenciada, 

nessas diretrizes, como: 

[...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas 

que vivencia, constrói sua identidade social e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 

deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, Art. 4, p.1). 

Dessa maneira, as instituições de Educação Infantil passam a considerar as 

apropriações da criança em diferentes espaços, contextos e grupos socioculturais. 

Não se pode negar a importância e as contribuições das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), pois as suas proposições corroboraram para a 

compreensão da função social e política, dessa primeira etapa de ensino. No entanto, para 

Barbosa e Alves (2016), apesar das DCNEI apresentarem avanços quanto à concepção de 

criança, considera-se uma definição limitada de currículo como “conjunto de práticas” 

delineadas na década de 1920 e na década de 1930, arriscando reduzir a realidade social do 

currículo. Ao privilegiar a ação subjetiva do professor e da criança no processo educativo, 

perde-se a possibilidade de compreensão do caráter histórico do conceito, da forma e dos 

conteúdos curriculares. Outro ponto a ser destacado, segundo as autoras, é a tendência 

pragmatista que pode restringir a apropriação de conhecimentos à ação individual como 

“saberes” do fazer pedagógico, “[...] que exclui ou secundariza as dimensões epistemológica, 

política e social do currículo [...]”, como analisadas por Barbosa e Alves (2016, p. 208) 

Assim, frente a esse ponto de vista, concordo com a redefinição de currículo como: 

[...] um conjunto articulado de fundamentos, princípios, concepções e de práticas 

socioculturais específicas. Não se restringe à listagem de disciplinas e ou conteúdos, 

atividades e procedimentos (práticos) organizados sequencialmente para serem 

desenvolvidos com as crianças, sob a direção exclusiva do professor [...]. 

(BARBOSA; ALVES, 2016, p. 211). 
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Por meio da análise dasd constituições e da expansão das políticas educacionais para a 

infância, bem como as reformas educacionais inseridas em um ideal neoliberal do sistema 

capitalista, pode-se perceber que a lógica de qualidade da educação está ligada à demanda de 

mercado, pois “[...] o modo de produção social interfere na concepção de homem, de 

sociedade e de educação [...]” (SOUZA, 2012, p. 75). 

Ao nível de legislação brasileira, faz-se necessário citar o Plano Nacional de Educação 

(PNE), aprovado de acordo com a lei n° 10.172, de 09 de janeiro de 2001, com a previsão de 

duração de dez anos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 e a Constituição 

Federal de 1988 estabeleceram a obrigatoriedade de o Ministério de Educação (MEC) 

elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE). 

Na Constituição Federal de 1988 essa obrigatoriedade se encontra no art. 214, 

dispondo que: 

Art. 214 – A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, 

visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 

integração das ações do Poder Público que conduzam à: I – erradicação do 

analfabetismo II – universalização do atendimento escolar III – melhoria da 

qualidade do ensino IV – formação para o trabalho V – promoção humanística, 

científica e tecnológica do País [...]. (BRASIL, 1988, p. 177) 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi elaborado de acordo com as políticas que 

vinham sendo efetuadas pelo MEC, sob a orientação das políticas mundiais para o 

desenvolvimento sustentável da economia. No entanto, foi aprovado pelo Congresso Nacional 

e instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, o novo Plano Nacional de Educação 

(PNE), no qual se estabeleceu diretrizes e metas para a educação brasileira para um período 

de dez anos (2014-2024), a contar da data da sua publicação. Segundo Saviani (2014, p. 6), 

“[...] o Plano Nacional de Educação emerge como principal instrumento de desenvolvimento 

da educação brasileira [...]”. 

Dada a importância desse instrumento com força de lei, o Plano Nacional de Educação 

(PNE/2014-2024), precisa ser compreendido como efetiva política de Estado para a educação. 

É composto por 14 artigos, 20 metas e 254 estratégias, as quais incluem todas as etapas e 

modalidades de ensino, bem como a formação e valorização do magistério, gestão e 

financiamento (BRASIL, 2014). O cumprimento de suas metas, nas palavras de Dourado 

(2017, p. 14-15), se dará por meio de avaliação e monitoramento da sociedade civil e política 

das seguintes instâncias: 

I – Ministério da Educação (MEC); 
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II – Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte do Senado Federal;  

III– Conselho Nacional de Educação (CNE); 

IV – Fórum Nacional de Educação.  

A história do PNE apresenta, no campo das políticas educacionais, complexa relação 

entre público e privado. Essas concepções em disputa evidenciam o duplo papel ideológico 

desse movimento, o qual, desde a década de 1930, se fez presente no movimento de não 

efetivar e ou secundarizar as propostas/metas presentes no plano, bem como no período 

militar, quando foi restringido à aplicação de recursos financeiros nas diversas etapas de 

ensino, assegurando os projetos coerentes com o militarismo e o neoliberalismo eminente 

(BARBOSA, 2014; DOURADO, 2011). 

Um período importante de ser destacado ao longo da história, no final da década de 

1990, do então Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, indicou que o PNE 

(2001-2010) foi extremamente restrito, apresentando grande quantidade de vetos, bem como a 

redução dos recursos financeiros destinados às políticas educativas, em especial, para a 

Educação Infantil. Nessa perspectiva, foi realizada uma busca por autores que ao analisarem o 

PNE, atribuíssem um olhar para as propostas do plano voltadas para a Educação Infantil. 

Segundo Winterhalter (2014), dentre as propostas do PNE (2001-2010) para a Educação 

Infantil, estiveram presentes a qualidade ao atendimento, a organização dos espaços, a 

formação de professores, com destaque para o acesso à Educação Infantil. 

Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos,  a 30% da 

população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6  anos (ou 4 e 5 anos) 

e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das  crianças de 0 a 3 anos e 80% da

s de 4 e 5 anos [...]. (BRASIL, 2001). 

Na mesma direção, ao realizarem a análise do PNE (2014-2024), Barbosa, Alves, 

Silveira e Soares (2014), ressaltaram a importância de se compreender na totalidade o 

delineamento de um projeto de Educação Infantil integrado ao Plano Nacional de Educação 

(PNE). Frente à leitura e análise do PNE, pode-se identificar que, além da Meta 1 e de suas 17 

estratégias específicas, existem proposições presentes em outras metas também pertinentes à 

Educação Infantil. 

[...] as metas: 2 (universalização do ensino fundamental de nove anos); 4 (educação 

especial); 6 (educação em tempo integral); 7 (qualidade da educação básica, em 

todas as etapas e modalidades); 15 e 16 (política nacional de formação dos 

profissionais da educação); 17 e 18 (valorização dos profissionais do magistério da 
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educação básica); 19 (gestão democrática); e 20 (ampliação do investimento público 

em educação) (BARBOSA; ALVES; SILVEIRA; SOARES, 2014, p. 509). 

Para além disso, segundo os autores supracitados, o PNE (2014-2024) concomitante 

ao anúncio de possíveis conquistas, apresenta  inúmeros desafios para a   Educação Infantil, 

dentre eles o de considerar a inclusão, a diversidade e a igualdade das crianças com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

(BARBOSA, ALVES; SILVEIRA; SOARES, 2014). É papel da Educação Infantil propiciar a 

todas as crianças vivências e experiências que ampliem seu universo científico e cultural, mas, 

para isso, faz-se necessário a compreensão e o engajamento na luta por uma Educação de 

qualidade − inversa à lógica neoliberal −, oportunizando recursos para o financiamento de 

ações de políticas públicas educacionais igualitárias e inclusivas, para que sejam alcançadas 

todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 

Após o refinamento do olhar, do estudo e da reflexão sobre as políticas públicas para a 

Educação Infantil, percebe-se ser impossível compreender que essa etapa de ensino esteja 

isolada do movimento crescente da sociedade capitalista. A história da Educação Infantil 

declara que, ao longo dos anos, diferentes discursos e embates políticos, pedagógicos e 

ideológicos consideravam − e ainda prevalecem para alguns − a criança como futuro 

promissor da nação. Esse discurso neoliberal, ainda presente na atualidade, tem como 

estratégia ideológica a indicação de que ao se investir na infância, terá resultados para o 

desenvolvimento sustentável da economia. Essa ideia incita a concepção de que a criança é o 

futuro da nação e, por isso, precisa ser educada para garantir o sucesso da economia, sendo 

esquecida e não devidamente respeitada no presente, enquanto sujeito histórico de direitos.  

Essa postura, no entanto, contrasta com as perspectivas pedagógicas, psicológicas e 

sociológicas que buscaram, a partir dos anos oitenta, ressalvar a infância como etapa 

específica de vida das crianças, na qual algumas atividades são consideradas essenciais. Entre 

essas atividades, destaco o brincar, cujo conceito encontra-se contido no indicativo de uma 

pedagogia baseada no jogo e interações. Vale, nesse sentido, apresentar essa discussão no 

próximo tópico, explicitando algumas reflexões sobre essa abordagem. 
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2.2 Antecedentes históricos de uma pedagogia do jogo13 

Estudos e pesquisas apontam que, desde a antiguidade, já havia pensadores e filósofos 

que apresentavam concepções que valorizavam a atividade da criança, concebendo que a 

aprendizagem e o crescimento intelectual aconteceriam se fosse dado à criança a oportunidade 

de aprender por meio das experiências com impressões sensoriais, manuseio de diferentes 

objetos, com brincadeiras, passeios e atividades práticas, visto que tais práticas favoreceriam a 

ampliação dos conhecimentos. 

Em meados do século XVI e século XVII, educar crianças pequenas de diferentes 

condições sociais já era tratado por John Amos Comenius (1562-1670), considerado por 

Barbosa (1991) e Gasparin (1994) precursor da escola moderna e o “pai da didática”. De 

origem theca, foi pastor e autor da “Didática Magna” − método universal de ensino que 

propunha “ensinar tudo a todos”, incluindo crianças e jovens com deficiência. Ele acreditava 

que quanto mais rude, mais lento alguém seria, mas a educação e a cultura poderiam ajudá-lo. 

Arruda (2007) ressalta que, para Comenius, caberia ao educador instruir a juventude através 

de experiência de vida, com base nas diversas fases e graus da experiência escolar, ensinando 

tudo a todos. No ano de 1637, elaborou o plano de Escola Maternal, no qual que recomendava 

que para educar crianças pequenas seriam necessários alguns recursos pedagógicos, como 

exemplo, materiais audiovisuais e livros de imagens. Para Comenius, a prática educativa 

deveria imitar os processos da natureza. Já em 1657, ele faz uso da imagem de “Jardim da 

Infância”, sendo o lugar de ensino dos pequeninos, os quais seriam sementes que, regadas 

com o saber, fariam como as plantas, que ao serem regadas crescem e se desenvolvem. Sua 

pedagogia era sensualista, colocando as sensações e experiências como base formativa da 

consciência pela criança. Nessa concepção, a exploração do mundo pela criança no brincar era 

concebida como uma forma de educação pelos sentidos.  

No século XVIII, o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), naturalista-

sensualista (BARBOSA, 1991), defendia ideias que eram muito diferentes da lógica de ensino 

e aprendizagem da sua época − até então embasada na concepção inatista, autoritária −, uma 

vez que concebia o homem como um ser pronto e acabado. Tinha como princípio o 

pressuposto de que o homem seria naturalmente bom e livre. Construiu com base nessa 

afirmativa uma proposta de ensino que revolucionou a educação de seu tempo, contrária aos 

                                                           
13 O termo brincadeira, brinquedo e jogo empregado por Vigotski e demais autores, também utilizado na 

presente pesquisa num sentido amplo, se refere à atividade, ao ato de brincar. Aqui, utilizado como sinônimo 

de jogo. 

 



72 
 

preconceitos e autoritarismos instituídos na sociedade. Ressaltava que o primeiro dever do 

homem é ser humano em todas as situações sociais e em todas as idades. Propôs que a 

educação fosse a continuidade da liberdade e do ritmo da natureza. Como destacou Oliveira 

(2002), ele afirmava que a infância não era um período de preparação para ser adulto. Para 

ele, a criança tinha suas especificidades (modo de ser, pensar, sentir) e seu próprio valor, 

contrariando os dogmas religiosos da época, cujas doutrinas preconizavam o controle dos 

infantes pelos adultos. Ao ponderar sobre aspectos relacionados à educação da criança, 

Rousseau também pontuou o perfil do adulto que a educava. Alguns estudiosos interpretam 

que Rousseau apresentava uma concepção espontaneísta de educação, ao afirmar que o 

educador não pode atrapalhar o desenvolvimento infantil, devendo apenas mediar a relação da 

criança com a natureza. Cerizara (1990, p. 166) nos convida a compreender que acerca da 

educação natural: “Rousseau apresenta a relação adulto-criança em todas as suas facetas, 

analisando desde a dominação por parte do adulto até a submissão deste à tirania infantil, sem 

esquecer que a relação pedagógica não pode ser isolada do contexto social [...]”. 

Rousseau não aprofundou seus estudos sobre a atividade do brincar, porém, naquele 

período histórico esse filósofo ressaltava a importância de ofertar às crianças diferentes 

experiências em contato com a natureza, como exemplo, atividades práticas, observação, livre 

movimentação, imaginação/fantasia, o valor da emoção sobre a razão e da busca pelo homem 

da curiosidade e liberdade. As condições de contextos de aprendizagem elaborados por 

Rousseau exerceram, a posteriori, influência significativa na discussão da brincadeira/jogo 

infantil, sobretudo nos séculos XVIII e XX.  

Anos mais tarde, influenciado pela educação revolucionária de Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778), o educador suíço Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), no final do século 

XVIII e início do século XIX, trabalhando em programas de educação dirigidos aos órfãos de 

guerra e desenvolvendo trabalhos de caridade em favor dos pobres e desvalidos, criticava a 

exploração do povo, mas não contestava a desigualdade social. Ele propôs modificações nos 

métodos de ensino e formalizou procedimentos para treinamento de professores, defendendo 

que a educação deveria ocorrer em um ambiente “o mais natural possível” e ensinando do 

mais simples para o mais complexo, sob um clima de disciplina estrita, porém, amorosa. Arce 

(2002) reafirma as ideias e ideais de Pestalozzi, ao dizer que esse educador suíço acreditava 

que: 

[...] o homem, através do amor, pode ser treinado para tornar-se cada vez mais 

humano, e a grande vitória que o homem pode ter é a vitória sobre ele mesmo, pois 
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o bem sempre pode vencer se estivermos dispostos a olhar para nosso interior e 

modificá-lo [...]. (ARCE, 2002, p. 230) 

Pestalozzi defendia a ideia de que a criança era um ser puro, bom em sua essência, e 

que se desenvolveria de dentro para fora, por isso a educação deveria cuidar do 

desenvolvimento afetivo da criança, desde o seu nascimento. Isso contribuiria para o 

desenvolvimento do caráter infantil. Também se preocupou com a educação pelos sentidos. 

Ao criar a metodologia do ABC da intuição, propôs que as crianças pequenas desenvolvessem 

atividades de arte, música, soletração, geografia, aritmética e muitas atividades de linguagem 

oral, no contato com a natureza, com a leitura e o desenho, destacando que essas propostas 

permitiriam à criança fazer a primeira representação que tem do mundo. O centro do processo 

educativo era a criança, ser em desenvolvimento. O trabalho do professor era comparado com 

o trabalho do jardineiro que prepara as condições do ambiente externo para que as plantas se 

desenvolvessem. Assim, o professor deveria seguir o desenvolvimento do aluno, ajudando-o, 

porém, jamais sendo um obstáculo, pois caberia ao professor respeitar os estágios de 

desenvolvimento de cada criança. Nesse contexto, o aprendizado seria, na maior parte, 

conduzido pela própria criança, por meio de atividades práticas; de experiências sensoriais, 

intelectuais e emocionais, ressaltando a ideia do aprender fazendo, tão incorporada pelas 

pedagogias posteriores a Pestalozzi (ARCE, 2002). 

A partir dos trabalhos desses pensadores e das diferentes transformações políticas, 

econômicas e sociais − como reformas religiosas, católica e protestante, ocorridas no século 

XVII −, propiciou-se um novo olhar para a criança e sua aprendizagem; um novo olhar para a 

afetividade que ganhou maior espaço dentro da família, sendo constituída, de maneira 

significativa, um novo “sentimento de infância”14 que protege as crianças e auxilia esse grupo 

etário a conquistar um lugar enquanto categoria social. Nessa perspectiva, deu-se início à 

elaboração de métodos próprios para sua educação, seja em casa, seja nas instituições 

específicas para tal fim. 

Foi então que surgiu no século XVIII uma concepção de homem e sociedade gestada 

durante a Revolução Francesa. Naquele período europeu, a ideia predominante era a de um 

homem que se faz por si mesmo, ou seja, a pessoa pode ser pobre, mas se trabalhar pra valer 

                                                           
14 Na presente pesquisa, o sentimento de infância é conceituado como fenômeno histórico e social, construído 

nas diferentes culturas, tendo evoluído com a ação do homem e referenciado o mundo infantil diferente do 

mundo adulto.  Ariés (1981) acreditava existir uma ausência de sentimento da infância durante a Idade Média; 

no entanto, outros autores como Stearns (2006) e Heywood (2004) ressaltam que nem todas as crianças 

viveram esse processo, pois é preciso considerar os elementos contraditórios da história que fazem parte de 

uma dinâmica da realidade social, histórica, econômica e cultural.  
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pode chegar ao poder. Arce (2002) assinalou que a Igreja abraçou essa ideia, propondo que a 

classe trabalhadora se voltasse para o trabalho e largasse os vícios. No entanto, com a 

Revolução Industrial, o trabalho torna-se desumano e exploratório nas fábricas, pois os 

trabalhadores viviam em péssimas condições. A mesma autora, ao analisar a Revolução 

Francesa, afirmou que a educação seria o único instrumento capaz de formar o cidadão para o 

novo regime.  

Sob a influência do pensamento e da filosofia de suas épocas, cada um a sua maneira, 

os pedagogos Friedric Froebel (1782-1852), Maria Montessori (1870-1932) e Ovide Decroly 

(1871-1932) elaboraram pesquisas a respeito das crianças pequenas, legando à educação 

grande contribuição sobre a educação na infância. 

Friederic Froebel (1782-1852), alemão e filho de pastor protestante, incorporou em 

sua pedagogia a natureza como obra perfeita de Deus. Apesar das diferenças, Froebel atribuiu 

em seu trabalho vários princípios de Pestalozzi. Como sinaliza Arce (2002), as ideias de 

Pestalozzi estiveram presentes por meio da percepção como ponto de partida para a educação 

da primeira infância; da importância do papel da mulher como educadora nata nesse processo, 

além do princípio de autoatividade/educação livre.  

Froebel foi considerado um panteísta, pois para ele todas as coisas representariam 

Deus, presente tanto na natureza como na humanidade. De acordo com Arce (2002), Froebel 

concebeu como unidade vital uma tríade: Deus, homem e natureza. Segundo ele, essa tríade é 

essencial para compreender o motivo do homem estar na terra.  Com essa concepção, define a 

infância como o período mais fértil para harmonizar-se com a natureza e com Deus. 

Para Froebel, a criança é fonte de pureza e inocência. Ela nasce essencialmente boa, 

podendo ter algumas tendências para o mal, as quais devem ser extirpadas. Nas mesmas 

palavras de Arce (2002), o desenvolvimento infantil para esse pedagogo alemão passa pelo 

entendimento de interiorização e exteriorização. Segundo ele, a criança ao exteriorizar e 

visualizar aquilo que ela traz dentro dela, compreende o que ela é. Assim, o reconhecer-se faz 

com que ela exteriorize aquele produto e altere o seu interior.  

Dessa maneira, conclui-se que o processo de interiorizar e exteriorizar, para Froebel, 

não é um processo só de conhecer a criança, mas também um processo de autoconhecimento 

da criança. Nessa perspectiva, o desenvolvimento infantil aconteceria naturalmente, pois ao 

manter a criança ocupada com a manipulação de objetivos − por meio da proposição de 

atividades em contato com a natureza, seja em casa ou na escola −, ela permaneceria 

favorável a esse movimento. Assim, partia-se do princípio de que o pensamento seria movido 

pela ação, de maneira que essas atividades propiciariam à criança processos de interiorização 
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e exteriorização, por meio de uma harmonização vital entre Deus, a humanidade e a natureza 

− ponto fundamental da pedagogia de Froebel. 

Nessa perspectiva, a partir de Arce (2002), pode-se compreender que o 

desenvolvimento infantil para Froebel tem um fundo inatista, visto que a função do professor 

é potencializar o que a criança traz de melhor. Ele deve somente acompanhar o 

desenvolvimento infantil, observando a criança e levando os objetos que chamam sua atenção; 

estimulando-a a brincar com os objetos que estão ao seu entorno, sem interferir. Evidenciando 

o princípio da autoeducação livre. 

Estudos de Oliveira (2002) e Arce (2002) apontam que, em 1840, Froebel cria, na 

Alemanha, os “Kindergarten” ou “Jardim de Infância”, local onde abrigava crianças menores 

de seis anos, órfãs ou abandonadas pelos pais. A princípio, o jardim de infância atendia à 

população carente, mas com maior divulgação, foram retirados das camadas populares, 

tornando-se objetos da educação da elite na Europa, na América do Norte e aqui, no Brasil. 

Essa instituição divergia das casas assistenciais da época, por apresentar um trabalho 

pedagógico. O jardim de infância, para Froebel, é o lugar de cultivo da infância. Para ele, a 

criança é como uma planta, pois cada planta tem suas necessidades, seus interesses, e a 

criança também. 

Nessa proposta, o ambiente (jardim de infância) precisaria estar adaptado às 

necessidades infantis, incluindo salas iluminadas, lugar aconchegante, armários, brinquedos, 

instrumentos sonoros e o contato com a natureza. Nesse contexto, por meio da manipulação 

de objetos e da brincadeira, a criança expressaria seu interior, compreendendo as relações 

interpessoais e o mundo ao seu redor. Arce (2002) evidenciou que, para Froebel, o jogo se 

constituía na principal linguagem da criança pequena, por isso a importância de se observar os 

jogos infantis. 

Assim, enquanto o jogo/brincadeira, para alguns autores, é uma atividade usada pelas 

crianças somente para gastar energia, para Froebel, já naquele período, a brincadeira era uma 

atividade de importância. Arce (2002) pontua que esse autor também atribuía uma relação de 

jogo/brincadeira ao trabalho, como algo sério e produtivo, pois os jogos levariam a criança à 

percepção de que precisam construir coisas na sociedade. Assim, para compreender como as 

crianças brincam, porque elas brincam e porque escolhem determinados objetos, Froebel 

desenvolveu os “dons” − primeiros brinquedos pedagógicos (sólidos geométricos, blocos de 

construção, trabalhos manuais, artesanato, recorte, modelagem, atividades de alinhavo) 

desenvolvidos para crianças menores de seis anos. Segundo ele, os dons/jogos também têm a 

função de levar as crianças a expressarem seus dons e talentos, pois a brincadeira com os 
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jogos faz com que elas realizem construções específicas, apresentando sequências de ideias e 

saindo do nível simples para o complexo, e do nível concreto para o abstrato. 

A concepção de Froebel influenciou muitos educadores, sendo tida como pioneira do 

movimento da Escola Nova15, no final do século XIX e início do século XX. Com princípios 

caros a esse movimento, como exemplo, o aprender fazendo − por meio do qual a própria 

criança direcionava sua educação em constante ação sobre os objetos − e o aprender a 

aprender, no qual os alunos são levados a aprenderem observando, pesquisando, perguntando, 

brincando, trabalhando, construindo, pensando e resolvendo situações problemas. 

É perceptível que as atividades ainda presentes na atual Educação Infantil sejam 

referenciadas por aquelas trazidas por Froebel, bem como por suas contribuições para a 

psicologia da criança. Psicólogos contemporâneos confirmaram que as crianças entre um ano 

e três anos e meio, realmente, constroem seu pensamento − e as imagens mentais que elas 

fazem desse mundo que a rodeia − através da ação e do contato com objetos e com outros 

seres humanos. 

Nesse contexto proposto para a educação, a sistematização de atividades para crianças 

pequenas com o uso de objetos confeccionados especificamente para elas teve a ênfase dada 

por dois médicos que se interessaram pela educação: Ovide Decroly (1871-1932) e Maria 

Montessori (1870-1932). O primeiro, médico belga, dedicou-se no início de sua carreira a 

estudos e trabalhos para crianças com deficiências mentais. Adentrando a educação, propôs 

um método educacional que tinha como ideia a globalização do ensino, por meio do trabalho 

espontâneo e criador, pois acreditava que a criança apreende o mundo com base numa visão 

do todo. Oliveira (2002) ressalta que, segundo Decroly, a necessidade gera o interesse e esse 

leva ao conhecimento. Propunha atividades em grupos homogêneos, para fins de satisfazer 

aos interesses das crianças, dentre eles, os jogos e as brincadeiras com destaque especial. 

Propôs o ensino baseado nos “centros de interesse”, por meio dos quais eram fundamentadas 

sequências de ensino e aprendizagem dentro de três eixos: observação, associação e 

expressão, pois acreditava que eles englobariam as necessidades fisiológicas, psicológicas e 

sociais da criança.  

Já Maria Montessori (1870-1952), médica e pedagoga italiana, construiu um conjunto 

de teorias, práticas e materiais didáticos denominados de Método Montessori. De acordo com 

                                                           
15 Movimento de renovação do ensino que surgiu na Europa, ganhando força no Brasil, no final do séc. XIX. 

Concebe a educação como atividade socializadora e propõe que o centro de estudos seja o interesse da criança, 

na autoria de sua própria experiência. Assim, volta-se contra o programa rígido do ensino acadêmico, até então 

centrado em matérias do ensino tradicional. A Escola Nova recebeu muitas críticas, sendo acusada 

principalmente de não exigir nada; de abrir mão dos conteúdos tradicionais e de acreditar ingenuamente na 

espontaneidade das crianças.  
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Machado (1986), Montessori não apenas acreditava que a educação seria uma conquista da 

criança, mas também que o potencial de aprender estaria no interior de cada criança. Para ela, 

era preciso ofertar condições para que isso acontecesse. A educadora se fundamentou em 

informações científicas de sua época quanto ao crescimento biológico e o desenvolvimento 

infantil. Defendeu a importância de respeitar as necessidades e o interesse de cada criança, de 

acordo com o estágio de seu desenvolvimento.  

Oliveira (2002) explica que Montessori acreditava que o caminho do intelecto passaria 

pelas mãos. Por meio do toque e do movimento, as crianças explorariam e decodificariam o 

mundo ao seu redor. Sua proposta tinha como foco o material estruturador da atividade 

própria da criança: o brinquedo e não a brincadeira em si. Com esse objetivo, ela propôs que 

houvesse uma diminuição no tamanho do mobiliário usado pelas crianças da pré-escola. 

Exigiu miniaturizar os objetos domésticos cotidianos a serem usados para brincar, se 

destacando pela criação da “Casa das Crianças”. Elaborou materiais e instrumentos 

pedagógicos − jogos educativos adequados à exploração motora e sensorial a serem utilizados 

pelas crianças, sendo específicos ao alcance de cada objetivo educacional −, ressaltando a 

importância da organização dos espaços, mas com um propósito também direcionado para a 

brincadeira, na lógica de preparo para o trabalho. 

O professor, nessa proposta montessoriana, assumiria o papel de facilitador das 

atividades das crianças, ou seja, seria um auxiliar no processo de aprendizagem que é 

alcançado somente pela criança.  As críticas mais presentes a essa proposta metodológica 

enfatizam o enfoque individualista; a ausência de preocupação com a formação do ser social; 

a rigidez com que os exercícios são realizados e o excesso de materiais e procedimentos 

construídos dentro da escola (MACHADO, 1986). 

Mediante o histórico apresentado, nota-se que esses pensadores do campo da 

pedagogia, cada um a seu modo, trouxeram grandes contribuições para a educação, cuja 

ênfase esteve no desenvolvimento de pesquisas sobre a criança e a infância. Da mesma forma, 

trouxeram contribuições para a elaboração de métodos próprios para a Educação Infantil, em 

específico Froebel, cuja proposta esteve centrada em uma educação institucional baseada no 

brincar, rompendo com a educação tradicionalista predominante naquele período. 

Assim, a preocupação em compreender o valor do comportamento de brincar da 

criança foi, ao mesmo tempo, apresentando crescente ênfase na Psicologia do 

Desenvolvimento, a partir do final do século XX e na primeira metade do século XXI. 

Partindo de uma visão sócio-histórico-cultural do desenvolvimento humano, a teoria 

elaborada por Vigotski (1886-1934) e por seus colaboradores Luria (1902-1977), Leontiev 
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(1903-1979) e Wallon (1879-1962) teve por objetivo refletir sobre a nova concepção atribuída 

à criança, ressaltando em seus escritos que o desenvolvimento humano não decorre da ação 

isolada de fatores genéticos que buscam condições para o seu amadurecimento, tampouco de 

fatores ambientais que agem sobre o organismo, controlando o seu comportamento. Ao 

contrário, o desenvolvimento humano se dá a partir das trocas recíprocas que se estabelecem 

durante toda a vida entre indivíduo e meio, em especial mediante as interações constituídas 

com outros parceiros, em práticas culturais e sociais concretas ao longo da história. 

2.3 O desenvolvimento do psiquismo humano na perspectiva sócio-histórico-dialética16 

O percurso histórico da Educação indica que o estudo sobre as concepções de criança, 

ensino-aprendizagem e desenvolvimento intensificaram-se no decorrer dos séculos. Essa 

perspectiva favoreceu estudiosos a pesquisarem sobre novas teorias e métodos; sobre os 

processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento, como exemplo, os três autores 

soviéticos anteriormente citados: Vigotski (1886-1934); Luria (1902-1977); Leontiev (1903-

1979) e o francês Wallon (1879-1962). 

Estudiosos de Vigotski, tais como Prestes (2010); Barbosa (1997); Ivic (2010); 

Chaiklin (2011); Pasqualini (2006); Oliveira (2012) e Teixeira (2009) ressaltam que Lev 

Semionovich Vygotsky (1896-1934) foi o fundador da escola soviética de Psicologia, 

construída com a ajuda de seus colaboradores e seguidores. A Psicologia, inicialmente 

denominada “histórico-cultural”, objetivou compreender as características do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores para entender como ocorre o 

aprendizado humano, com base nas condições históricas e culturais. É importante lembrar que 

Vigotski e seus seguidores, fundamentados na perspectiva materialista dialética17, rediscutem, 

nas palavras de Barbosa (1997), o papel da instrução e da apropriação de conhecimentos no 

processo de interação; do desenvolvimento da cognição, da emoção e da individuação da 

criança de zero a seis anos, tendo por base de estudo a perspectiva sócio-histórico-cultural. 

A Teoria Histórico-Cultural, também denominada Psicologia Histórico-Cultural e/ou 

Sócio-Histórica, no presente trabalho, é referenciada como perspectiva sócio-histórico-

                                                           
16 O termo sócio-histórico-dialético foi cunhado por Barbosa (1997) para se referir aos estudos dos autores 

soviéticos, aproximando-os das ideias de Henri Wallon. 
17  Filosofia Materialista construída por Marx (1818-1883), cuja análise se pauta na realidade histórico-social na 

compreensão que as mudanças históricas na sociedade e na vida material promovem mudanças na natureza 

humana, na consciência e no comportamento humano.  
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dialética. Ela nasce no século XX, em um contexto de luta durante a revolução Russa, em 

1917, período histórico e social no qual: 

[...] a história colocava para a sociedade Russa pós-revolucionária a necessidade de 

encontrar os meios para sobreviver sem apoio auxílio e convivendo, ainda, com 

ameaças militares, políticas e econômicas do ocidente. Um país enorme em 

proporções geográficas, com grande atraso econômico e cultural, arrasado pela 

guerra civil e pela guerra imperialista, deveria transformar-se em um curto espaço de 

tempo em um país capaz de produzir o suficiente para garantir a sobrevivência e 

satisfação da população, sob pena de mergulhar na mais profunda barbárie [...]. 

(Tuleski, 2002, p. 55). 

No âmbito da revolução, o desenvolvimento da ciência passou também a apresentar 

teor de importância no processo de solução de problemas para a construção da sociedade 

socialista. A velha Psicologia, termo assim utilizado por Vigotski em diferentes obras, 

concebia o comportamento humano, predominantemente, biológico, firmando suas bases 

epistemológicas no positivismo e empirismo, sendo o psiquismo inerente ao homem e sua 

biologia. Para o autor, essa velha Psicologia mostrava-se impotente para explicar o psiquismo 

humano como unidade entre o fisiológico e o psíquico. Para Tuleski (2002), 

Quando ele [Vigotski] se refere a ‘Velha psicologia’ como psicologia burguesa, está 

referindo-se à psicologia que reflete e referenda as relações burguesas, isto é, que 

explica o homem burguês, seus sentimentos, seu funcionamento mental e sua ação 

no mundo. Quando se coloca na luta com objetivo de superar a psicologia burguesa, 

posiciona-se no sentido de mostrar a necessidade de superação das relações 

burguesas no interior da sociedade, as quais dão base material a esta psicologia. A 

construção da sociedade comunista e, consequentemente, do homem comunista, 

necessitaria de uma nova psicologia que fosse capaz de explicar o funcionamento 

mental desse novo homem. (TULESKI, 2002, p. 78). 

Esse contexto revolucionário intensificava o pensamento socialista com o objetivo de 

superar o capitalismo, a velha Psicologia, ao traçar novos rumos para a educação. De acordo 

com Prestes (2010), 

Durante os primeiros anos da revolução, foram formulados os objetivos da educação 

que deveriam corresponder aos princípios da revolução proletária. Refletindo os 

interesses das massas trabalhadoras e as necessidades da nova sociedade, a 

pedagogia soviética contrapôs aos princípios da pedagogia burguesa as ideias de 

vanguarda da humanidade; humanismo, coletivismo, internacionalismo, 

democratismo, respeito à personalidade do indivíduo, à ação conjunta da educação 

com o trabalho produtivo e ao desenvolvimento integral das crianças e dos 

adolescentes como membros da sociedade. (PRESTES, 2010, p. 29). 

As ideias de Vigotski, pautadas na perspectiva sócio-histórico-dialética, propõem à 

Psicologia uma percepção inovadora sobre os elementos que constituem o desenvolvimento 
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do psiquismo. Agregam uma nova concepção de que o homem, como ser que aprende, se 

constitui um ser histórico e cultural nas relações humanas estabelecidas com as outras 

pessoas, por meio das inúmeras experiências que podem ser socializadas em contextos 

diversos. Nessa linha de pensamento, Arce e Silva (2011) afirmam que Vygotsky (2004): 

[...] defendia a construção de uma nova sociedade (socialista), na qual pudesse 

ocorrer o desenvolvimento livre e completo do pleno potencial humano. Ademais, o 

autor buscava apoiado em Marx, o desenvolvimento omnilateral18 do homem e não o 

desenvolvimento unilateral e distorcido das capacidades humanas [...]. (ARCE; 

SILVA, 2011, p. 8). 

Nessa linha de pensamento marxiano, Vigotski constatou que o materialismo-

histórico-dialético compunha elementos científicos para compreender que os processos 

psíquicos enquanto fenômenos também deveriam ser estudados como processos em 

movimento e transformação. Nessa perspectiva, ele se interessou pelo método que 

possibilitava a construção de uma ciência para investigar o psiquismo do homem. Nesse 

contexto de mudanças, a defesa feita por Vigotski é que a educação assuma um papel central 

na transformação social consciente do homem, pois nas palavras desse autor:  “As novas 

gerações e suas novas formas de educação, representam a rota principal que a história seguirá 

para criar o novo tipo de homem [...]” (VIGOTSKI, 2004). Sua perspectiva concebe, então, 

conforme ressalta Pederiva (2018), a atividade educativa como uma ação para o 

desenvolvimento cultural, ou seja, como educação das formas superiores de conduta.  

Vigotski, ao considerar indissociável o biológico do social, mostrou que sua 

compreensão sobre o desenvolvimento do homem não se limitava somente à ordem 

biológica/natural apresentada no ser humano, segundo esse autor, “[...] as origens das formas 

superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o 

indivíduo mantém com o mundo exterior [...]” (LURIA, 2017, p. 25). Dessa forma, ele nos 

convida a valorizar a dimensão dos elementos históricos e culturais que cada pessoa inserida 

em determinado contexto tem possibilidade de se apropriar por meio das diferentes 

experiências que realiza. Nas palavras de Barbosa e Soares (2018), 

[...] para compreender verdadeiramente o homem, objeto das ciências sociais e 

humanas, não basta observar de modo biologicista, o lado da natureza, mas esta 

transformada e em transformação. É preciso relacionar o desenvolvimento psíquico 

                                                           
18 Em Marx, a categoria omnilateral é representada como elemento fundante que propicia a articulação entre 

trabalho e formação humana; de superação da sociedade de classes, reafirmando a importância de considerar o 

trabalho como princípio educativo. Ressalta, no entanto, que é preciso construir outro projeto de sociedade. 
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aos processos histórico-culturais reais que o determinam ao longo do percurso das 

interações do homem com o mundo. (BARBOSA; SOARES, 2018, p. 144). 

Nessa perspectiva, o biológico sozinho não consegue compreender o desenvolvimento 

humano. Vigotski e seus seguidores de estudo e pesquisa objetivavam descobrir as fontes das 

formas especificamente humanas de atividade psicológica, ou seja, “[...] descobrir o meio pelo 

qual os processos naturais, como a maturação física, e os mecanismos sensórios se entrelaçam 

aos processos culturalmente determinados para produzir as funções psicológicas dos adultos 

[...]” (LURIA, 2017, p. 25).  

Vigotski e os estudiosos que deram sequência ao seu trabalho fugiram das formas 

tradicionais de realização dos experimentos somente em laboratórios, visto que não 

favoreciam a compreensão das “[...] transformações qualitativas das diferentes funções 

psicológicas (como atenção, percepção, memória, pensamento, linguagem) e o 

reconhecimento do papel da atividade e do movimento nesse processo [...]” (BARBOSA, 

1997, p. 25). Perante esse ponto de vista, buscaram efetivar seus trabalhos e explicar os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento, tendo como referencial o materialismo 

histórico-dialético, cuja perspectiva compreende a importância de estudar historicamente a 

criança, a linguagem, os comportamentos e as atividades realizada nos diferentes contextos 

(família, escola, grupos de amigos, brincadeiras), nos quais a criança está inserida. 

Segundo Góes (2002 apud Drago, 2014), vale ressaltar que os estudos de Vigotski 

estiveram destinados às crianças, jovens abandonados e órfãos, incluindo pessoas que 

perderam a família; pessoas doentes, desnutridas; pessoas com deficiência, com distúrbios 

emocionais, transtornos de conduta e envolvidas em delinquência. As características citadas 

são decorrentes de um período intenso de instabilidade econômica, política, cultural e social 

pelo qual passou a Rússia na década de 1920. 

Vigotski acreditava que o método devia estar de acordo com o objeto de investigação 

que se busca estudar. Nas palavras de Pasqualinni (2006), “[...] para Vigotski (1995), toda 

proposição fundamentalmente nova dos problemas científicos conduz necessariamente à 

busca de novos métodos e técnicas de pesquisa [...]”. Consequentemente, era preciso um 

método de investigação próprio para realizar os estudos e pesquisas dos processos psíquicos 

superiores humanos. Assim, apoiou-se nos princípios do método dialético para construir as 

bases de seu método de estudo e investigação sobre o psiquismo humano. 

A “velha psicologia” da época de Vigotski (2007) interpretava o psiquismo humano 

“[...] como uma extensão direta dos processos correspondentes nos animais inferiores [...]” 
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(VIGOTSKI, 2007, p. 5). Essa vertente concebia que os processos psíquicos superiores se 

constituíam em uma junção/cadeia dos processos elementares; ele, por sua vez, acreditava que 

essa estrutura era inadequada para o estudo das funções psíquicas exclusivamente humanas, 

pois defendia que o desenvolvimento humano não dependia somente da maturação biológica, 

mas, principalmente, da apropriação dos produtos culturais construídos socialmente. Nos 

pareceres do autor: 

[...] maturação per se é um fator secundário no desenvolvimento de formas típicas e 

mais complexas do comportamento humano. O desenvolvimento desses 

comportamentos caracteriza-se por transformações complexas, qualitativas, de uma 

forma de comportamento em outra (ou como Hegel diria, uma transformação de 

quantidade em qualidade). (VIGOTSKI, 2007, p. 4). 

A defesa de Vigotski (1995) consistia na importância do método, pois a realização de 

uma análise não deveria ater-se somente aos aspectos descritivos. Segundo ele, a análise 

genotípica, cuja busca está centrada na origem do fenômeno, seria superior em relação à 

análise fenotípica, cujo foco se baseia meramente em suas manifestações externas. Assim, ele 

fazia a defesa de uma análise psicológica explicativa capaz de revelar os “nexos dinâmico-

causais que determinam a origem e o desenvolvimento dos fenômenos”, ressaltando que,  

[...] a verdadeira missão da análise em qualquer ciência é a justamente revelar ou o 

por de manifesto as relações nexos dinâmico-causais que constituem a base de todo 

fenômeno. Dessa forma a análise converte de fato, na explicação científica do 

fenômeno que se estuda e não apenas em sua descrição do ponto de vista 

fenomênico. (VYGOTSKI, 1995, p. 101). 

Vigotski ao ressaltar a importância e necessidade de analisar os processos, além da 

manifestação externa à “aparência”, diz que é preciso revelar os fenômenos em sua realidade 

concreta, ou seja, “[...] procura mostrar a essência dos fenômenos psicológicos em vez de suas 

características perceptíveis [...]” (VIGOTSKI, 2007, p. 76). Contudo, para ele, era preciso 

entender a materialidade histórica nos experimentos psicológicos; era preciso estudá-los 

historicamente, pois em sua concepção: 

Estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de mudança: 

esse é o requisito básico do método dialético [...] o processo de desenvolvimento de 

determinada coisa, em torno as suas fases e mudanças [...] descobrir sua natureza, 

sua essência, uma vez que “é somente em movimento que um corpo mostra o que 

é”. Assim o estudo histórico do comportamento não é um aspecto auxiliar do estudo 

teórico, mas sim sua verdadeira base (VIGOTSKI, 2007, p. 69, grifo do autor). 
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Compreender a complexidade do desenvolvimento humano na ótica da abordagem 

sócio-histórico-cultural, proposta por Vigotski, é conceber o ser humano/a criança como ser 

único e indivisível, na sua totalidade, ou seja, na relação dialética entre a parte e o todo. Neste 

sentido, a característica ímpar da perspectiva sócio-histórico-cultural é o modo como concebe 

o desenvolvimento psíquico e a formação das funções psíquicas superiores. Nessa 

perspectiva, os processos psíquicos humanos não se desenvolvem de forma natural, mas sim 

em maturação ao longo do período, visto que: 

[...] o tempo humano, a partir dessa teoria, deve ser compreendido como história 

concreta, como processo do desenvolvimento do homem e da sociedade, que se 

efetiva a partir da atividade produtiva, criadora e transformadora realizada por cada 

sujeito social [...]. (VIOTTO FILHO, 2007, p. 55) 

Perante este ponto de vista, certifica-se que a origem do psiquismo humano é 

histórico-social, pois o processo de desenvolvimento psíquico é construído dialeticamente a 

partir das interações e comunicações estabelecidas com os outros sujeitos ao longo da história, 

permeados por contextos socioculturais, políticos e econômicos da realidade concreta. Nessa 

linha de pensamento, Viotto Filho (2017) encaminhou seus estudos com o objetivo de 

explicar a transformação dos processos psíquicos elementares determinados pela estimulação 

ambiental e regulados por processos biológicos em processos complexos ou superiores 

desenvolvidos no contexto sociocultural. 

Para reforçar a importância de compreender o psiquismo como construção social, 

Leontiev (2004) corrobora com essa concepção, ao afirmar que: 

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são 

simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material e 

espiritual que os encarnam [...]. Para se apropriar destes resultados, para fazer deles 

suas aptidões, ‘os órgãos da sua individualidade’, a criança, o ser humano, deve 

entrar em relação com os fenômenos do mundo circundante através doutros homens, 

isto é, num processo de comunicação com eles. Assim, a criança aprende a atividade 

adequada. Pela sua função, este processo é, portanto, um processo de educação. 

(LEONTIEV, 2004, p. 272). 

Assim, as funções psíquicas superiores de atividade consciente e precisamente 

humanas (atenção, memória, abstração, pensamento, linguagem, percepção, criatividade, 

imaginação, formação de conceitos) não podem ser consideradas produtos naturais da 

evolução do cérebro. São o resultado da forma social específica de vida; das relações entre os 

homens constituídas em determinadas condições históricas e culturais de cada sujeito. Essas 

funções iniciam-se nas relações interpsíquicas (plano social), seguindo para as intrapsíquicas 
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(plano psicológico) como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, a 

internalização das ideias, dos conceitos e valores acontece primeiro na relação com as 

pessoas, posteriormente tornando-se componentes internos de inteligência da criança.  A esse 

respeito Vigotski (2017, p. 114, grifo do autor) descreve que: 

[...] Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso 

do desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades coletivas, nas 

atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas: a segunda, nas atividades 

individuais, como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como 

funções intrapsíquicas. 

Nessa compreensão, as funções psicológicas superiores são mediadas pelos signos 

(linguagem) no contato com o outro. Assim, ao internalizar as experiências fornecidas pela 

cultura, a criança reconstrói o modo de ação, realizados externamente, aprendendo a organizar 

os próprios processos mentais. Nesse contexto, pensamento e linguagem refletem a realidade, 

constituindo-se na chave para a compreensão da consciência19 humana. A relação entre 

palavra e pensamento é complexa e dinâmica, pois surge ao longo do desenvolvimento e se 

transforma qualitativamente, dialeticamente. Vigotski ressalta que é preciso “[...] reconhecer a 

importância decisiva e exclusiva dos processos de linguagem interior para o desenvolvimento 

do pensamento [...]” (VIGOTSKI, 2009, p.133).  

Nessa perspectiva, compreende-se que o desenvolvimento do psiquismo humano se 

desenvolve na atividade social, mediada pela cultura, ao indicar, delimitar e atribuir 

significados à realidade. É, nesse contexto, que se originam as “funções psicológicas 

superiores” (pensamento, linguagem, imaginação, atenção, percepção, memória, criatividade), 

compreendidos enquanto produtos da atividade cerebral de base biológica e resultantes da 

interação da criança com o mundo mediado pelos signos,  pelo outro, pela cultura. Nesse 

prisma, a criança reconstrói os modos de ação − realizados externamente − e aprende a 

organizar os próprios processos mentais, sendo a brincadeira uma atividade que apresenta 

papel relevante nesse processo. 

Desse modo, constata-se que Vigotski ao priorizar a infância, justifica que o estudo da 

criança se faz necessário por ela estar no centro da pré-história do desenvolvimento cultural, 

devido ao surgimento do uso dos instrumentos e da fala humana. Para ele, a brincadeira 

exerceria a principal influência nas atividades psíquicas da criança, promovendo a 

apropriação da cultura e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

                                                           
19 Em linhas gerais, para Vigotski, é o produto do entendimento social da experiência humana  e elaborados  na  

interação com outros indivíduos. 
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2.4 O brincar sob o olhar da perspectiva sócio-histórico-cultural 

[...] que a importância de uma coisa não se mede com fita 

métrica nem com balanças nem barômetros etc. Que a 

importância de uma coisa há que ser medida pelo 

encantamento que a coisa produza em nós. 

Manoel de Barros 

 

Brincar é uma atividade humana, cultural, registrada nos vários grupos humanos em 

diferentes períodos históricos e estágios de desenvolvimento socioeconômico. Assim, torna-se 

necessário e importante afirmar que a brincadeira não é inata, natural da criança, pois é 

constituída na interação em meio a diversos fatores, tais como o político; o econômico; o 

cultural e tecnológico, visto que revelam determinado momento histórico. Assim, as 

brincadeiras são transformadas pela própria ação das pessoas, as quais, inseridas nestes 

contextos, criam novas necessidades para se viver em sociedade.  Os jogos e as brincadeiras, 

ao fazerem parte desse cenário, também são transformados continuamente ao longo da 

história, ocupando um lugar diferenciado na sociedade.  

Nessa perspectiva, as crianças aprendem a brincar, por meio de um processo que se 

inicia nas relações e interações estabelecidas com os adultos e com outras crianças, em 

específico os familiares, sendo esses os primeiros a brincarem com as crianças. 

Nesse ponto de vista, considera-se que a presença de uma cultura preexistente seja a 

definidora da brincadeira. A criança na medida em que vai, processualmente, aprendendo e se 

desenvolvendo, por meio das relações sociais; vai ampliando sua maneira de brincar e se 

apropriando dos elementos culturais historicamente presentes nas brincadeiras. Esses 

elementos se tornam referência para a criação e a construção de novas maneiras de brincar e 

de aprender novos conhecimentos. É válido lembrar que, no brincar, as crianças também são 

autoras de sua experiência social e cultural, organizando, criando e (re)elaborando regras de 

participação, por meio das quais direcionam as relações enquanto brincam. 

A brincadeira na perspectiva sócio-histórico-dialética e na teoria de Wallon é um fato 

social e cultural; um lugar privilegiado de interação; de desenvolvimento infantil e de 

constituição do sujeito-criança como sujeito humano. É produto e produtor de história e 

cultura, principalmente no período pré-escolar, no qual a brincadeira assume o lugar de 

atividade dominante, não por ser a atividade que a criança mais realiza, pois não o é, mas por 

propiciar mudanças nos processos psíquicos superiores (atenção, memória, abstração, 

pensamento, linguagem, percepção, criatividade, imaginação, linguagem, percepção, 

criatividade, imaginação, formação de conceitos). E, também, por propiciar a transformação 
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significativa da consciência infantil, pois a brincadeira, nessa perspectiva, exige da criança 

formas mais complexas de se relacionar com os pares, com os objetos, com os ambientes, 

com o mundo. 

A seguir, será apresentado um pouco do estudo sobre a brincadeira, conteúdo 

desenvolvido por autores soviéticos, a partir de Vigotski (1886-1934); Leontiev (1903-1979); 

Elkonin (1904-1984) e o francês Wallon (1879-1962), cujas reflexões trabalham o conceito de 

“brincadeira” fundamentado na perspectiva sócio-histórico-cultural. 

O conceito de brincadeira apresenta um emaranhado de ideias, definições e 

concepções diferenciadas, pois sua concepção abarca uma pluralidade de definições que estão 

subtendidas, muitas vezes, na cultura; no modo de vida e no tempo histórico das pessoas. 

A busca pela etimologia da palavra brincadeira apresenta como destaque o dicionário 

etimológico (CUNHA, 2000), no qual se encontra a palavra “brinco”: 

Brinco, s.m. ‘brincadeira, brinquedo’; ‘adorno’, enfeite que era utilizado no século 

XVI; e ‘jóia que se usa presa ao lobo da orelha ou pendente dela' no século XVII. 

Do latim vinculum 'laço', através das formas *vinclu, *vincru, *vincro//. brincadeira 

f. 'ato ou efeito de brincar' 1844// brincalhão 1871// brincar vb. 'divertir-se, entreter-

se' XVIII brinquedo 1844. (CUNHA, 2000, p. 264). 

A palavra “brinco” apresenta o significado ampliado, segundo Friedmann (2006, p. 

42), pois “[...] brinco vem do alemão blinken brilhar, cintilar, no qual passou ao de agitar-se. 

Brincado + eira significa divertimento, passatempo, distração [...]”. O dicionário Aurélio 

(1999, p. 332) apresenta o mesmo significado, com alguns acréscimos: “ação de brincar, 

divertimento”, “gracejo”, “zombaria”, “coisas que se faz por imprudência, irrefletidamente, 

coisa de pouca importância”. O significado semântico da palavra revela as diferentes 

definições construídas, histórica e socialmente, sobre a brincadeira na sociedade, sendo 

concebida pela maioria dos adultos como uma ação de menor importância, um passatempo. 

Vigotski (2017) faz uma crítica à essa concepção popular que não atribui valor à 

brincadeira e que a concebe como sinônimo de desocupação, passatempo. Segundo esse autor, 

a brincadeira infantil “[...] constitui o recurso privilegiado de desenvolvimento da criança, em 

especial no período pré-escolar [...]” (OLIVEIRA, 2001, p. 77). Nas palavras do autor russo: 

“O brinquedo aparece na idade pré-escolar, perante a necessidade da criança agir em relação 

ao mundo de objetos diretamente acessíveis a ela, mas também em relação ao mundo mais 

amplo dos adultos [...]” (VIGOTSKI, 2017, p. 125). 

De acordo com Vigotski, (2008) a brincadeira, deve ser sempre entendida 
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[...] como uma realização imaginária e ilusória de desejos irrealizáveis, diante da 

pergunta "por que a criança brinca?". A imaginação é o novo que está ausente na 

consciência da criança na primeira infância, absolutamente ausente nos animais, e 

representa uma forma especificamente humana de atividade da consciência; e, como 

todas as funções da consciência, forma-se originalmente na ação (VIGOTSKI, 2008, 

p. 25). 

Na compreensão sócio-histórico-cultural, a brincadeira assume lugar de importância, 

pois de acordo com Leontiev (2006) e Vigotski (2008), quando a criança brinca, ela 

reorganiza processos psíquicos de forma interativa com os pares (o colega, a família, com a 

professora) ou, quando sozinha, com a representação histórico-cultural do objeto, cuja 

natureza é carregada de vozes com as quais as crianças dialogam no momento da brincadeira, 

porque: 

Por trás da brincadeira estão as alterações das necessidades e as alterações de caráter 

mais geral da consciência. A brincadeira é fonte de desenvolvimento e cria a zona de 

desenvolvimento iminente. A ação num campo imaginário, numa situação 

imaginária, a criação de uma intenção voluntária, a formação de um plano de vida, 

de motivos volitivos - tudo isso surge na brincadeira, colocando-a em um nível 

superior de desenvolvimento, elevando-a para a crista da onda e fazendo dela a onda 

decúmana de desenvolvimento na idade pré-escolar, que se eleva das águas mais 

profundas, porém relativamente calmas [...]. (VIGOTSKI 2008, p. 35).  

Com o intuito de compreender intrinsicamente o desenvolvimento infantil − a partir 

das capacidades intelectuais da criança − e mostrar como as diversas experiências de 

aprendizagem vivenciadas pela criança, em interação com os outros, podem se transformar 

em desenvolvimento para a criança, Vigotski criou o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal, como sinônimo de promoção dos níveis de desenvolvimento real. Ou seja, segundo 

esse autor, a zona de desenvolvimento proximal é “[...] o que a criança é capaz de fazer hoje 

em colaboração conseguirá fazer amanhã sozinha.” (VIGOTSKI, 2009, p. 331). Costa (1996, 

p. 25) ressalta que a “[...] preocupação das pesquisas da escola vigotskiana, diferentemente 

das pesquisas americanas que enfatizavam como a criança chegava a ser o que era, constituía-

se em saber como a criança poderia chegar ao que ainda não era [...]”. 

Assim, Vygotski (2006) ao reafirmar a importância de compreender o papel da zona 

de desenvolvimento proximal no desenvolvimento infantil, esclarece que: 

[...] interessa conhecer não só os limites já alcançados [...] pela criança no seu 

crescimento e os demais processos que configuram seu desenvolvimento físico; mas 

também como transcorre o próprio processo de sua maturação que irá se expressar 

nas realizações de seu desenvolvimento posterior [...]. (VIGOTSKI, 2006, p. 269). 
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Para Barbosa (1997), a teoria Vigotskiana ao mencionar a importância dos níveis de 

desenvolvimento psíquico esclarece que: 

O nível de desenvolvimento potencial define assim funções psíquicas e capacidades 

que estão em processo de construção, encontrando-se, ainda em estado 

"embrionário. Desta forma, a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o 

desenvolvimento psíquico (nos aspectos cognitivo, afetivo, linguístico) 

prospectivamente, diferenciando-se, portanto, do nível de desenvolvimento real que 

nos indica as funções e capacidades já existentes ou estruturadas ao longo da história 

de vida da criança [...]. (BARBOSA, 1997, p. 50). 

Autores contemporâneos, como Silva e Arce (2016, p. 618), compreendem que  “[...] a 

ZDP da criança se constitui na esfera dos processos imaturos, porém em vias de maturação 

[...]”. Essas autoras pontuam que, para Chaiklin (2011, p. 664), a Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) “[...] não se trata de um conceito principal ou central na teoria de Vygotsky 

sobre o desenvolvimento infantil, antes, seu papel é evidenciar a importância de um lugar e 

momento no processo de desenvolvimento da criança [...]”. Esse autor considera que: 

[...] os períodos/estágios etários são entendidos como material e historicamente 

construídos, [...] historicamente porque as funções são construídas por meio da 

história das práticas humanas; e materialmente porque as funções são desenvolvidas 

como consequência de tarefas e interações com os outros. Nesse sentido, a situação 

social de desenvolvimento oferece um caminho para definir [...] a interação entre 

formas de prática historicamente construídas e os interesses e ações da criança (que 

refletem o período etário em que se encontra) [...].  (CHAIKLIN, 2011, p. 665). 

Com o objetivo de compreender a Zona de Desenvolvimento Proximal na análise de 

Vigotski, Pasqualini traduz o que Chaiklin (2011) buscou sintetizar ao realizar seu estudo, 

explicando que: 

[...] as principais características da análise da zona de desenvolvimento próximo são: 

(a) a criança como um todo; (b) estrutura interna (relações entre funções 

psicológicas); (c) desenvolvimento como uma mudança qualitativa nas relações 

estruturais, (d) advinda das ações da criança na situação social de desenvolvimento 

(que reflete o que a criança percebe e pelo que se interessa), de modo que (e) cada 

período etário tem uma atividade-guia/ contradição principal que organiza as ações 

da criança (no interior da qual operam interesses subjetivos) por meio das quais 

novas funções se desenvolvem. Zona de desenvolvimento próximo é uma forma de 

se referir tanto às funções que estão se desenvolvendo ontogeneticamente em um 

dado (objetivo) período etário quanto ao estado atual de desenvolvimento de uma 

criança em relação às funções que idealmente precisam ser realizadas 

(subjetivamente). Neste sentido, a zona de desenvolvimento próximo é uma 

descoberta tanto teórica quanto empírica [...]. (CHAIKLIN, 2011, p. 667) 

Vigotski (2010), ao certificar-se sobre a importância da brincadeira, ressalta que a 

criança quando brinca interage com o objeto; essa interação sujeito-objeto, ativa/promove o 
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desenvolvimento dentro de uma zona de desenvolvimento proximal. Durante a brincadeira, a 

criança consegue solucionar problemas que estão à frente do seu desenvolvimento atual. 

Assim, o brincar passa a requerer dela diferentes maneiras de pensar, por meio de 

comportamentos, além do que se espera para sua idade (VIGOTSKI, 2010). 

Perante as leituras e contribuições apresentadas pelos autores, percebe-se que a 

perspectiva teórica defendida por Vigotski  reconhece o ser humano como uma síntese 

histórica e social, pois compreende que o desenvolvimento humano acontece nos diferentes 

contextos socioculturais, indicando que a brincadeira apresenta papel relevante neste 

processo. 

Nesse sentido, considera-se que o brinquedo é uma das fontes que impulsiona o  

desenvolvimento cognitivo, afetivo e linguístico da criança. Assim, compreende-se que o ato 

de brincar cria a zona de desenvolvimento proximal, pois a criança quando brinca com 

diferentes pares (principalmente nos jogos de papéis) faz uso dos elementos permeados pela 

cultura existentes nos contextos de brincadeira, interagindo com os objetos; com o ambiente e 

com as pessoas entre si. A brincadeira desperta, ou seja, aciona na criança uma série de 

processos interiores de desenvolvimento. Primeiro, esses processos são possíveis no campo 

social e cultural das inter-relações com as pessoas, função interpsíquica; (brincadeiras 

coletivas) e colaborações com todos que a rodeiam; depois, ao passar do tempo, ocorre o 

processo interior de desenvolvimento como atividade (brincadeira) individual, função 

intrapsíquica; como modo interior de pensamento da criança, uma vez que reflete sua relação 

com o social e com o material, possibilitando a constituição da zona de desenvolvimento 

proximal (VIGOTSKI, 2009). 

Autores que desenvolveram estudos voltados para a investigação da brincadeira na 

perspectiva sócio-histórico-dialética − como Vigotski (2017); Leontiev (2006); Elkonin 

(1998) e Wallon (1975) − conceberam a brincadeira como uma atividade que se constitui em 

determinada sociedade e cultura, sendo passível de transformações de acordo com o meio em 

que está inserida. A brincadeira, nessa perspectiva, apresenta importância não por apresentar o 

traço lúdico e recreativo, mas sim por ser uma atividade principal da infância, visto que 

contribui para o desenvolvimento infantil, pois propicia à criança a aquisição de regras; a 

expressão do imaginário; a interação com diferentes pares; a apropriação do conhecimento 

social, cultural e científico; enfim, processos que corroboram para a constituição do ser 

humano, nesse período da vida do ser criança. 

Para compreender a brincadeira como atividade principal na infância, faz-se 

necessário ressaltar previamente que na perspectiva sócio-histórico-dialética, não é tudo que o 
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ser humano faz que é atividade, pois “[...] atividade é aquilo que impulsiona o homem a agir e 

que dirige esse agir para a satisfação de uma determinada necessidade [...]” (TULESKI, 2016, 

p. 45). Nas palavras de Leontiev (2004): 

[...] o objeto da atividade é o seu verdadeiro motivo, sendo este tanto material 

quanto ideal, e existente na percepção bem como na imaginação20, no pensamento. 

No entanto, o fundamental é que atrás do motivo está sempre uma ou outra 

necessidade. (LEONTIEV, 2004, p. 82). 

Perante esse ponto de vista, entende-se que é por meio da atividade que o homem age 

de diferentes maneiras sobre a realidade concreta na qual está inserido, tendo em vista a 

satisfação de suas necessidades físicas, psíquicas, materiais, espirituais e culturais. Assim, o 

ser humano se relaciona em cada etapa do desenvolvimento de modo específico com as 

pessoas e com os diferentes contextos em que se insere. Isso indica que, de acordo com a 

perspectiva sócio-histórico-dialética, em determinados momentos da vida da criança algumas 

atividades tornam-se mais importantes que outras, sinalizando que na idade pré-escolar 

(quatro a seis anos) destaca-se a brincadeira (LEONTIEV, 2017). 

Segundo Teixeira (2009), Vigotski postulou que o processo de constituição cultural do 

sujeito é formado por ciclos, composto por diferentes dos estágios universais, devendo ser 

compreendidos como configurações históricas, culturalmente contextualizadas. Segundo o 

autor, cada ciclo (criança pequena, idade pré-escolar e idade escolar) ou idade apresenta uma 

atividade principal − entendida como aquela que contribui de forma mais significativa para o 

processo do desenvolvimento cultural do sujeito −, naquele período. Dessa maneira, o 

objetivo da atividade principal é compreender, a partir da origem e desenvolvimento do 

próprio brinquedo, as conexões psíquicas que aparecem e que são formadas na criança 

durante o período em que essa é a atividade principal. 

Sobre a brincadeira como atividade principal, Leontiev (2017, p. 122) a define como: 

[...] aquela em conexão com a qual ocorrem as mais importantes mudanças no 

desenvolvimento psíquico da criança e dentro da qual se desenvolvem processos 

psíquicos que preparam o caminho da transição da criança para um novo e mais 

elevado nível de desenvolvimento. 

A brincadeira, ao ser considerada por Leontiev (2017) como atividade principal ou 

dominante, não se trata, pois, de ser a atividade predominante, ou seja, a atividade que a 

                                                           
20  Vigotski afirma que a imaginação é uma função psíquica superior elaborada a partir de elementos tomados  da 

realidade histórica, social e cultural e retirados da experiência anterior do homem. 
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criança mais realiza na idade pré-escolar (quatro a seis anos), pois as crianças fazem inúmeras 

outras atividades, além de brincar. No entanto, a brincadeira, para esse autor, é a atividade que 

exerce maior impulso no desenvolvimento psíquico da criança, visto que proporciona os 

maiores avanços no desenvolvimento infantil. Leontiev (2017) ressaltou que a passagem de 

um estágio para outro está relacionada à mudança brusca dos motivos e dos impulsos para a 

atividade. Desse modo, poder-se-ia afirmar que a brincadeira aparece na idade pré-escolar 

perante a necessidade de a criança agir em relação ao mundo de objetos acessíveis a ela, em 

relação ao mundo mais amplo dos adultos, ou seja, a brincadeira é constituída da 

percepção/representação sócio-histórico-cultural que a criança tem dos diferentes contextos 

(locais, objetos, pessoas) nos quais está inserida; isso determina o conteúdo de suas 

brincadeiras. Nesse sentido, percebe-se que é por meio da atividade que as crianças se 

apropriam dos elementos historicamente acumulados pelos grupos de pessoas que os 

vivenciaram, anteriormente a ela, definindo a história do ser humano na sua totalidade 

(VIGOTSKI; LURIA; LEONTIEV, 2017). 

Com base na teoria marxista, outros autores seguidores de Vigotski, além de Leontiev, 

também trabalharam o conceito de atividade. Nessa perspectiva, atividade e sociedade são 

tidas como as principais definidoras das etapas do desenvolvimento, cuja constituição foi dada 

em contextos socioculturais específicos ao longo da história. Dentre os autores seguidores de 

Vigotski, cito Davidov (1988) que define a atividade enquanto processo que possibilita a 

inclusão da criança com a realidade externa e a apropriação dos principais componentes dessa 

mesma realidade, sendo ela representada no estágio pré-escolar de (três a seis anos), definido 

por esse autor, de jogos protagonizados. Para Elkonin (1998), a atividade principal é aquela 

que possibilita que as crianças apreendam as principais atitudes realizadas pelos adultos na 

sociedade. Segundo ele, esse aprendizado ocorre no estágio pré-escolar, por meio do jogo 

protagonizado, pois os jogos facilitam e ampliam as relações sociais entre as crianças e 

funcionam como pontes dialéticas para a apropriação do conhecimento (ARCE; DUARTE, 

2006). Esses autores confirmam que o jogo protagonizado ou jogo de papéis sociais no 

período pré-escolar é concebido como atividade principal, por alavancar o desenvolvimento 

das crianças, nesse período, para além das atividades que elas realizam sozinhas, pois o jogo 

protagonizado, tendo como base as vivências da realidade infantil, insere a criança em 

relações mais complexas do que somente as relações vivenciadas na vida real. 

Na ótica de Vigotski (2007), a criança, por apresentar uma condição primária ligada 

aos impulsos biológicos, necessita que seus desejos sejam satisfeitos de imediato. A criança 

em idade pré-escolar (quatro a seis anos), apesar de ainda apresentar a necessidade de realizar 
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desejos de imediato (pois é improvável encontrar uma criança, nessa etapa do 

desenvolvimento, planejando uma atividade para ser realizada posteriormente), apresenta 

novos desejos que são decorrentes do processo de socialização cultural e que não possibilitam 

serem realizados imediatamente. Por isso, a criança tem a necessidade de criar, por meio do 

jogo, um mundo imaginário para que seus desejos irrealizáveis se realizem. Vigotski (2007) 

confirma isso ao esclarecer que: 

No início da idade pré-escolar, quando surgem os desejos que não podem ser 

imediatamente satisfeitos ou esquecidos, e permanece ainda a característica do 

estágio precedente de uma tendência para a satisfação imediata desses desejos, o 

comportamento da criança muda. Para resolver essa tensão, a criança em idade pré-

escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis 

podem ser realizados, e esse mundo é o que chamamos de brinquedo (VIGOTSKI, 

2007, p. 108-109). 

Nesse sentido, ao atribuir a importância da brincadeira nessa etapa do 

desenvolvimento infantil, Vigotski (2007, 2017) muda a concepção até então difundida de que 

a brincadeira surge para gerar prazer. Segundo ele, muitas outras atividades que a criança 

realiza proporcionam um nível de prazer bem maior do que a brincadeira, como exemplo, 

chupar o dedo, mamar uma mamadeira de leite. Contudo, ele afirma que a brincadeira surge 

para atender as necessidades infantis socialmente e culturalmente construídas. Revela também 

que a brincadeira não é resultado da imaginação, porque “[...] não é a imaginação que 

determina a ação, mas são as condições da ação que tornam necessária a imaginação e dão 

origem a ela [...]” (LEONTIEV, 2017, p. 127).  Por ser uma função psíquica humana, a 

imaginação se desenvolve por meio da apropriação cultural no processo de aprendizagem. 

Desse modo, não é preciso dissociar a fantasia da realidade, pois a brincadeira de faz de conta 

se fundamenta nas interações sociais e culturais dos contextos reais vivenciados pela criança. 

Isso esclarece que o brinquedo “[...] é muito mais a lembrança de alguma coisa que realmente 

ocorreu do que a pura imaginação [...]” (VIGOTSKY, 1998, p. 117). 

A imaginação é um processo psicológico novo para a criança; representa uma forma 

especificamente humana de atividade consciente, não está presente na consciência 

de crianças muito pequenas e está totalmente ausente em animais. Como todas as 

funções da consciência, ela surge originalmente da ação. O velho adágio de que o 

brincar da criança é imaginação em ação deve ser invertido; podemos dizer que a 

imaginação, nos adolescentes e nas crianças em idade pré-escolar, é o brinquedo 

sem ação [...].  (VIGOTSKI, 2007, p. 109). 

Ilka Schapper (2010) sintetiza a compreensão de Vigotski ao realizar a análise sobre a 

imaginação concebida nas outras correntes teóricas, concluindo que estas correntes de 
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pensamento “[...] são construtos teóricos que não consideram a imaginação como uma 

atividade que possibilita a construção do conhecimento e transformação da realidade por se 

tratar de uma função psíquica não social de caráter não comunicável [...]” (SCHAPPER, 

2010, p. 162), se diferindo assim, da perspectiva sócio-histórico-dialética. 

Na perspectiva sócio-histórico-dialética, a imaginação é uma função psíquica humana 

construída, sempre, de elementos constitutivos da realidade material, social e cultural 

retirados da experiência anterior do homem. Assim, ao combinar-se com outras funções 

psicológicas superiores − tais como a memória, a atenção, a percepção, dentre outras −, 

possibilita a constituição de capacidades criativas qualitativamente diferenciadas junto às 

crianças, por meio das relações e apropriações culturais presente historicamente nas 

brincadeiras. Estudos de Barboza e Soares (2018) confirmam essas afirmativas. 

Assim, por meio da brincadeira do jogo imaginário – em suas diferentes denominações 

que não alteram o seu significado, como exemplo, jogos de papéis, jogo protagonizado e ou 

faz de conta −, as crianças fazem uso da fantasia e da imaginação, sendo respaldadas pelas 

vivências de sua realidade concreta para satisfazerem suas necessidades e vontades, 

constituídas social e culturalmente, contribuindo assim para sua aprendizagem e 

desenvolvimento.  

A seguir, serão apresentadas algumas contribuições de autores que se dedicaram ao 

estudo de jogos de papéis e sua importância para o aprendizado e desenvolvimento na 

infância. 

Vigotski (2008) ao pesquisar o jogo, conclui que o jogo é o elemento que impulsiona a 

construção da zona de desenvolvimento proximal. Assim, a questão social presente no jogo de 

papéis é de extrema importância, pois a criança, ao brincar de faz de conta, apropria-se dos 

elementos do contexto cultural que vão sendo adquiridos por meio das relações e interações 

sociais alicerçadas pelo trabalho, pela cultura e pela sociedade. Na visão do pesquisador, não 

existe jogo desvinculado da realidade; assim, o jogo de papéis permite à criança, por meio do 

imaginário, realizar atividades que estão fora de seu alcance, por exemplo, pilotar um carro de 

corrida. Essa ação a convida para assumir o papel social de motorista e de se responsabilizar 

pela direção, mesmo sendo um jogo imaginário, pois sua postura correta acerca de como 

dirigir, durante a brincadeira, passa a ser um elemento fundamental para que a atividade seja 

realizada com sucesso. A esse respeito, Vigotski (2007) afirma que: “[...] uma criança não se 

comporta de forma puramente simbólica no brinquedo; ao invés disso, ela quer e realiza seus 

desejos, permitindo que as categorias básicas da realidade passem através de sua experiência 

[...]” (VIGOTSKI, 2007, p. 114). 



94 
 

Assim, quando a criança no momento da brincadeira de faz de conta consegue 

(re)produzir uma prática social que limita sua forma de agir, ela passa a compreender a 

existência de regras implícitas presente na brincadeira, pois são elas que conduzem a maneira 

de brincar. Nessa perspectiva, Vigotski (2007) afirmou que: 

[...] toda situação imaginária contém regras de uma forma oculta, [...] todo jogo de 

regras contém de forma oculta, uma situação imaginária. O desenvolvimento a partir 

de jogos em que há uma situação imaginária às claras e regras ocultas para jogos 

com regras às claras e uma situação imaginária oculta delineia a evolução do 

brinquedo das crianças. (VIGOTSKI, 2007, p. 109). 

Nesse sentido, a criança se comporta de acordo com as regras que envolvem a 

brincadeira, provocando assim uma variedade de possibilidades imaginativas, por meio das 

quais a criança, processualmente, vai estabelecendo conceitos. Brito (2015), ao reler Vigotski, 

ressalta que: 

[...] a criança por meio da brincadeira, atinge uma definição funcional de conceitos 

ou de objetos, e as palavras passam a se tornar parte de algo concreto, com o qual a 

criança estabelece um exercício desafiante, no momento em que brinca. Por meio da 

brincadeira a criança trabalha com o significado das palavras, que passam a 

substituir o objeto. Para isso a criança precisa de um pivô em forma de outro objeto, 

por meio do qual ela faz o exercício de representação. (BRITO, 2015, p. 87) 

Vigotski (2007) exemplifica que a criança na brincadeira de faz de conta, ao pensar no 

cavalo, projeta no cabo de vassoura suas ações com esse animal, criando, assim, a estrutura 

significado/objeto, por meio da qual o significado da palavra e o significado do objeto 

tornam-se dominantes da definição de seu comportamento. Por meio da brincadeira 

imaginária, a criança atua com os significados separados dos objetos, sem que haja a 

interferência da ação real com os objetos da realidade. A ação, em conformidade com as 

regras, passa a ser determinada pelas ideias e não pelo próprio objeto; na brincadeira o objeto, 

apesar de conservar suas características, perde sua força determinadora; na brincadeira a 

criança aprende a agir em função do que tem em mente e não do que vê, ocorrendo a 

emancipação da palavra em relação ao objeto e propiciando que a criança desenvolva a 

capacidade de autocontrole. 

Outro aspecto ressaltado por Vigotski (2010, 2012), em relação às brincadeiras, indica 

que nos processos imitativos presentes nas brincadeiras infantis, a representação se origina da 

imitação; portanto, a criança inicia os jogos de papéis, o faz de conta, quando apresenta um 

domínio dos processos imitativos. Na compreensão desse autor,  
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O mérito essencial da imitação na criança consiste em que ela pode imitar ações que 

vão muito além dos limites das suas próprias capacidades, mas estas, não obstante, 

não são de grandeza infinita. Através da imitação na atividade coletiva orientada 

pelos adultos a criança está em condições de fazer bem mais, e fazer compreendendo 

com autonomia [...]. (VIGOTSKI, 2010, p. 480). 

Nesse entendimento, a criança quando imita alguém reage de forma superior às suas 

condições reais de atuação, visto que “[...] estes elementos da sua experiência anterior nunca 

produzem no jogo do mesmo modo como na realidade se apresentaram [...]”, pois recria, 

amplia e ressignifica as maneiras de interagir socialmente, inserindo algo diferencial que 

marca sua produção, sendo diferente de cópia mecânica. Nessa perspectiva, “[...] o jogo da 

criança não é uma simples recordação do que viveu, é antes uma reelaboração criativa das 

impressões já vividas, uma adaptação e construção dessas impressões de uma nova realidade-

resposta às suas exigências e necessidades afetivas [...]” (VIGOTSKI, 2012, p. 27). 

Para Wallon, a criança ao imitar realiza uma representação motora nos seus jogos, os 

quais, segundo esse autor, indicam um prolongamento do que é, da imitação do real, “[...] pois 

repete nos seus jogos as impressões que acaba de viver [...]” (WALLON, 1968, p. 89). 

Entende ainda que para as crianças mais novas, a imitação é a regra do jogo, pois possibilita 

que se aproxime do concreto. A partir de três ou quatro anos, a criança passa a produzir uma 

outra forma de imitação, pois sente a necessidade de se afirmar (e assim o faz), se 

aproximando das pessoas ao imitá-las. 

Aos olhos de Wallon (1979), a imitação propriamente dita 

[...] é um ajustamento dos gestos a um protótipo que não é uma figura, mas sim, uma 

necessidade latente, nascida de impressões a miúdo múltiplas em sua origem, e 

fundidas simultaneamente no aparelho, onde se insinuariam como estimulante dum 

esboço confirmado e retificado sem cessar. (WALLON, 1979, p. 153, grifo do autor) 

A imitação apresenta-se como uma estrutura conflitante, pois é composta de 

contrários, variando entre a interiorização dos pensamentos e a exteriorização por meio dos 

gestos. Nas brincadeiras, a criança busca observar ativamente e imitar as pessoas que 

demonstra maior afeição ou que a atraem de alguma maneira, mas ao mesmo tempo em que se 

coloca no lugar da pessoa, ao imitá-la emerge sentimentos de antipatia, agressividade e 

rivalidade. No entanto, sua curiosidade faz com que queiram sentir os motivos daquilo que 

imitam e, sem ter conhecimento disto, recorrem a experiência pessoal.  

Na presença do outro se constitui a ação da criança, havendo uma mistura de 

sensibilidades, ora desejando se apropriar do outro, ora expulsá-lo de si. Conforme a 
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perspectiva walloniana, isso explicaria as tendências antiadultas presentes nas brincadeiras, 

pois a imitação nunca é somente uma cópia, sendo sempre, simultaneamente, uma invenção. 

Zazzo (1978) conclui que quando há imitação, há também a apropriação de sentidos e 

constituição de representações que foi possibilitada devido à relação eu-outro. 

Considerando o jogo como atividade característica e voluntária da criança e, antes de 

tudo um lazer, Wallon (1975) o concebe pela forma em que foi assimilado pelo adulto, 

classificando-os em quatro fases determinadas: 1) Jogos funcionais; 2) Jogos de ficção; 3) 

Jogos de aquisição; 4) Jogos de fabricação. Os jogos funcionais representam os movimentos 

corporais simples, tais como encolher braços, pernas, agitar os dedos, balançar objetos,  

realizar diferentes sons. Os jogos de ficção são as brincadeiras de faz de conta. Nos jogos de 

aquisição, a criança aprende “observando e escutando” para entender as cenas, as imagens e 

as canções, entre outras possibilidades. Nos jogos de fabricação, a criança se envolve com 

atividades manuais, envolvendo ações de criar,  junta, combinar e transformar os objetos. 

Wallon (1975) enfatiza que a denominação dada a esses jogos propicia a compreensão 

de que o jogo é direcionado para o adulto, pois compara jogo e trabalho. Contudo, o jogo do 

adulto apresenta essa contraposição ao mundo do trabalho, pois, antes de tudo, é lazer. No 

entanto, esse contraste não pode existir para a criança, uma vez que ela não trabalha; nesse 

sentido, o jogo é a atividade da criança. 

De acordo com Wallon (1975), em um jogo de ficção, ao fazer de conta que uma coisa 

é outra e mais ainda quando percebe que o adulto adentra à fantasia, a criança se diverte; isso 

não a impede de reconhecer o objeto como o é, mesmo sabendo que durante a brincadeira 

pode ser atribuído a este objeto outros significados. Em relação à essa ficção, o autor afirma 

que: 

Diz-se que a criança não cessa de alternar a ficção com a observação. Na realidade, 

se não as confunde, como por vezes parece, também não as dissocia. Ora absorvida 

por uma ora por outra, nunca se desprende completamente de uma na presença da 

outra. Não deixa de as entrelaçar uma na outra. As suas observações não estão  ao 

abrigo das suas ficções, mas as suas ficções estão saturadas das suas observações.  

(WALLON, 1995, p. 89) 

O jogo tem funções que articulam as funções psíquicas, funções sociais e funções 

corporais do próprio sujeito e do coletivo. A presença das regras, na concepção de Wallon 

(1975), tem como objetivo não deixar o jogo monótono, enfadonho. Ele defende que o jogo 

promova prazer, mas que a brincadeira pedagogicamente propicie a construção do sujeito e 

favoreça à formação humana de culturas e hábitos, ressaltando que é importante brincar e ao 
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mesmo tempo se aproveitar da brincadeira para conhecer tudo que é produzido pelos diversos 

grupos humanos. 

Retomando a teoria da atividade construída por Leontiev (2004), pode-se perceber a 

contribuição desse autor para compreensão do jogo. Segundo ele, a atividade tem um motivo 

estritamente relacionado com a ação realizada. Assim, para que a ação da criança tenha 

significado é preciso que essa ação seja movida por uma necessidade. E as necessidades 

sofrem alterações de acordo com o lugar que a criança ocupa no contexto das relações sociais. 

Durante o desenvolvimento da criança existem algumas atividades que são mais significativas 

que outras; atividades que propiciam maiores avanços no se desenvolvimento, sendo por ele 

denominadas de “atividade principal” ou “atividade dominante”, em sua definição, seria “[...] 

a atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processos 

psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da criança, em um certo estágio do seu 

desenvolvimento [...]” (LEONTIEV, p. 122).  

Nesse sentido, a criança em idade pré-escolar (quatro a seis anos) apresenta 

necessidades diferentes de quando era mais nova, por exemplo, de quando não ia à escola. 

Para Leontiev (2017), a necessidade que a criança sente de intervir no mundo objetivo dos 

adultos é a origem da brincadeira, sendo essa a atividade principal na infância. Para o autor, a 

criança tem necessidade de dominar o ambiente em que está inserida; esse desejo se torna 

possível porque ela vivencia essa experiência de forma significativa, por meio da brincadeira 

de faz de conta ou também denominada jogos de papéis. Para ele, não se trata de uma 

atividade alucinatória, pois, em sua afirmação, a criança brinca para poder dominar e penetrar 

o mundo social.  

Leontiev (2017) reforça a ideia de Vigotski, ao afirmar que a situação imaginária não é 

um componente inicial do brinquedo, mas um momento resultante. 

[...] o fator componente é a reprodução da ação, ou (...) o papel lúdico. O papel 

lúdico é a ação sendo reproduzida pela criança. (...) esses jogos são mesmo 

chamados de “teatrinho” (ou jogos de enredo), nos quais o papel que a criança se 

atribui ocupa o lugar principal. No papel que desempenha no brinquedo a criança 

assume certa função social generalizada do adulto, muitas vezes uma função 

profissional. (...) Quando uma criança assume um papel em uma brincadeira por 

exemplo , o de professora da escola maternal, ela se conduz de acordo com as regras 

de ação latentes  a essa função social; ela organiza o comportamento das crianças à 

mesa, manda-as fazer sua sesta e assim por diante [...]. (LEONTIEV, 2017, p. 132). 

Esse exemplo mostra que, ao brincar de faz de conta, a criança assume um papel 

fictício por meio das relações e interações que constitui com o grupo de crianças; lembrando 

que as regras sociais manifestas durante a brincadeira são diferentes de uma situação real, na 



98 
 

qual a criança é colocada em um determinado papel sem que haja a necessidade de se pensar 

nas regras para realizá-lo. Ao brincar de faz de conta, as regras estão presentes de forma 

implícita; a submissão da criança a essas regras, em relação a outros desejos e vontades 

durante a brincadeira, vão ficando cada vez mais presentes; conforme a criança ganha 

consciência e mais clareza das regras implícitas presentes no faz de conta, passa a ter domínio 

sobre a brincadeira; sobre o conhecimento das relações sociais. Leontiev nos convida a pensar 

sobre a importância do desenvolvimento psíquico por meio da associação que se estabelece 

entre atividade e consciência, durante o processo da brincadeira de faz de conta (LEONTIEV, 

2017). 

Outro autor que, na perspectiva da teoria sócio-histórico-cultural, trouxe contribuições 

sobre o jogo ou a brincadeira − denominando o jogo imaginário de “jogo protagonizado” − foi 

Daniel B. Elkonin (1904-1984). Ele estudou a temática a partir do trabalho de Vigotski e 

Leontiev, considerando a origem histórica e não natural do jogo, por se tratar de um 

constructo social que alterou a relação dos adultos com as crianças. Segundo Elkonin (1998), 

o aparecimento do jogo protagonizado resulta do afastamento das crianças do mundo do 

trabalho dos adultos. Segundo ele, em meio a uma sociedade subdesenvolvida − organizada 

comunitariamente e de forma primitiva − as atividades, tanto das crianças como dos adultos 

se misturavam, não havendo uma separação. Nesse contexto, as atividades que as crianças 

realizavam não eram consideradas jogos, por serem idênticas às atividades dos adultos, 

mostrando o lugar que a criança ocupava na sociedade, visto que: “A vinculação direta das 

crianças a toda a sociedade, mediante o trabalho em comum, excluía qualquer outro vínculo 

entre a criança e a sociedade [...]” (ELKONIN, 1998, p. 60). 

Com a alteração dos modos de produção primários (como caça e pesca) para os mais 

avançados (como agricultura e pecuária) e a divisão do trabalho entre homens e mulheres, as 

crianças deixaram de participar diretamente das atividades de trabalho, por não conseguirem 

manusear as ferramentas de trabalho devido sua complexidade. Nesse contexto, segundo as 

pesquisas evidenciadas por Elkonin, eram pouquíssimas as brincadeiras de papéis sociais, as 

quais, quando existiam não representavam as atividades de trabalho e sim atividades que as 

crianças não poderiam realizar na realidade. Nesse sentido, quando se pensa na origem dos 

jogos de papéis “[...] pode ser diferente entre os diversos povos, segundo as condições de sua 

existência e as formas de passagem de uma fase inferior a outra superior [...]” (ELKONIN, 

2009, p. 78). 

Somente quando as crianças não tiveram mais acesso ao campo (atividade de trabalho) 

dos adultos, surge, na ótica de Elkonin (1998), o jogo protagonizado. De acordo com aquele 
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pesquisador, o jogo surge depois de constituídas as coordenações sensório-motoras 

necessárias para a manipulação e atuação com os objetos na primeira infância. Em sua 

perspectiva, o jogo protagonizado surge na segunda metade da idade pré-escolar, pois “[...] 

nasce no decorrer do desenvolvimento histórico da sociedade como resultado da mudança de 

lugar da criança no sistema de relações sociais [...]” (ELKONIN, 1998, p. 80), contribuindo 

para importantes mudanças psíquicas no desenvolvimento da criança. 

Na mesma obra, Elkonin, ao se apropriar das contribuições da psicologia soviética, 

compreendeu a brincadeira enquanto conteúdo e estrutura específica, ou seja, o jogo é uma 

atividade que possui uma finalidade e um resultado a ser atingido, visto que: “[...] Estando seu 

conteúdo interno marcado de funções e normas sociais de conduta, o papel determina o 

caráter e o procedimento das ações da criança no jogo. E o resultado vem de como este realiza 

o papel assumido.” (ELKONIN, 1987, p. 95). Esse autor aponta que: 

[...] em nenhuma outra atividade se entra com tanta carga emocional na vida dos 

adultos, nem sobressaem tanto as funções sociais e o sentido da atividade das 

pessoas quanto no jogo. Essa é a transcendência primordial do jogo protagonizado 

no desenvolvimento da criança [...] . (ELKONIN, 1998, p. 407). 

O mesmo autor assinala que o jogo protagonizado tem como único conteúdo a 

atividade humana, ou seja, as relações entre as pessoas na sociedade, no trabalho. Com suas 

produções (objetos), as motivações principais das brincadeiras de papéis sociais estão 

relacionadas com o agir como adulto; podendo variar, pois ao brincar de jogos de papéis a 

criança representa as condições concretas de vida, na qual se insere.  

Elkonin (1998) compreendeu que os progressos da atividade lúdica estavam 

conectados com o desenvolvimento infantil, pois na primeira infância a criança representa 

várias ações no jogo, tais como cozinhar, lavar o carro, andar representando a própria ação. 

Após esse primeiro momento, a atividade da criança centra-se nas ações que pode realizar 

com objetos; tais atividades de manipulações objetais realizadas pelas crianças, com a 

mediação dos adultos, são atividades fundamentais para a chegada do jogo 

protagonizado/brincadeira de papéis sociais (ARCE et al., 2006).  Nas palavras de Elkonin, 

A origem do jogo protagonizado possui uma relação genética com a formação, 

orientada pelos adultos, das ações com os objetos na primeira infância. 

Denominamos ações com os objetos os modos sociais de utilizá-los que se formaram 

ao longo da história e agregados a objetos determinados. Os autores dessas ações são 

os adultos. Nos objetos não se indicam diretamente os modos de emprego, os quais 

não podem descobrir-se por si sós à criança durante a simples manipulação, sem a 

ajuda nem a direção dos adultos, sem um modelo de ação. O desenvolvimento das 
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ações com os objetos é o processo de sua aprendizagem sob a direção imediata dos 

adultos. (ELKONIN, 1998, p. 216) 

Nessa lógica de pensamento, percebe-se que o desenvolvimento da brincadeira, desde 

seu início, solicita a interação adulto-criança e criança-criança. O adulto apresenta à criança 

uma maneira de como agir com o objeto, pois é por meio da orientação do adulto que a 

criança compreende os usos e significados sociais dos objetos, etapa importante para o 

surgimento posterior da brincadeira de papéis sociais. Na primeira infância, a ação da criança 

está focada no objeto, pois o que ela quer é explorá-lo e manipulá-lo; por volta de dois anos e 

meio, quase três anos, a criança apresenta uma fala protagonizada, pois ao se espelhar nas 

ações dos adultos, começa a imitá-los; repete as ações ainda com o uso dos objetos, de forma 

desordenada, não apresentando uma sequência lógica em suas ações, pois ao mesmo tempo 

que oferta comida para a boneca, sai para fazer compras e, em seguida, oferta comida para o 

cachorro. Desse modo, o desenvolvimento de ações lúdicas dentro de uma continuidade de 

ações lógicas acontece no final da primeira infância (ARCE et al., 2006). 

Nessa sequência, Elkonin apresenta o desenvolvimento da brincadeira ao descrever 

que o jogo parte da ação concreta com os objetos para a ação lúdica resumida; e da ação 

lúdica resumida para a ação lúdica protagonizada; identificando premissas fundamentais da 

transição para o jogo protagonizado. Em sua análise,  

[...] inserem-se no jogo objetos substitutivos de objetos reais que recebem um nome 

adequado à sua significação lúdica; complica-se a organização das ações, a qual 

adquire o caráter de concatenação reflexiva da lógica das conexões vitais; produz-se 

uma síntese das ações e sua separação dos objetos; aparece a comparação de suas 

ações com as ações dos adultos e. de acordo com isso, a criança atribui-se o nome de 

um adulto; opera-se a emancipação a respeito do adulto, apresentando-se este à 

criança como modelo de ação e, simultaneamente, surge a tendência para atuar com 

independência, mas como adulto [...]. (ELKONIN, 1998, p. 230-231) 

Na concepção de Elkonin (1998), o jogo, além de acessível na idade pré-escolar, 

oportuniza que criança represente por meio dos jogos de papéis a apropriação que faz do 

mundo real, no qual os outros e ela estão inseridos. 

Vigotski (2017) ressalta que na brincadeira de faz de conta a criança vive uma 

“liberdade ilusória”, pois, ao mesmo tempo em que na brincadeira se distancia das limitações 

presentes na realidade, encontra regras implícitas na situação imaginária que a convidam a 

brincar de acordo com as regras do papel que irá representar; de acordo com as regras 

presentes no jogo. Vale ressaltar que as regras presentes nas brincadeiras derivam da realidade 

concreta, social e cultural, as quais determinam as regras de comportamento entre as pessoas. 
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A criança ao representar determinado papel social no jogo protagonizado, necessita 

conhecer; apropriar-se dos movimentos gestuais, de falas e posturas da atividade realizada 

pelo adulto que irá representar. Ao teatralizar as relações sociais, a criança assume 

determinadas regras incorporadas pelos papéis sociais, pois a finalidade; o fundamento do 

jogo protagonizado para Elkonin (1998) é a (re)constituição das relações sociais presentes 

entre as pessoas. Isso nos convida a compreender que a brincadeira não é inata na criança, 

mas dependente de fatores externos; das condições históricas, culturais e sociais presentes em 

seu entorno. A qualidade do jogo protagonizado reside na mediação do adulto; do professor, 

para com a criança; para que seja ampliada a atenção e a percepção das crianças para essa 

realidade. 

Assim, compreende-se, então, que perante esse ponto de vista a brincadeira de papéis 

sociais, durante a idade pré-escolar, proporciona avanços ao desenvolvimento psíquico da 

criança, pois à medida que a criança satisfaz seus desejos e necessidades na brincadeira de 

papéis, passa a ter uma nova compreensão da realidade, assumindo responsabilidades. Frente 

a essa perspectiva, pode-se afirmar que a brincadeira de papéis sociais propicia à criança a 

consciência do seu papel na sociedade e da importância das relações sociais e culturais 

estabelecidas, para agir e transformar a realidade. 
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3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ASPECTOS HISTÓRICOS E POLÍTICOS 

(...). É curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei-o bem, mas não posso 

dizer. Sobretudo tenho medo de dizer porque no momento em que tento falar não só 

não exprimo o que sinto como o que sinto se transforma lentamente no que eu 

digo... Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma 

ventania, depende de quando e como você me vê passar. Não me deem fórmulas 

certas, porque eu não espero acertar sempre. Não me mostrem o que esperam de 

mim, porque vou seguir meu coração. Não me façam ser quem não sou. Não me 

convidem a ser igual, porque, sinceramente, sou diferente. Não sei amar pela 

metade. Não sei viver de mentira. Não sei voar de pés no chão. Sou sempre eu 

mesma, mas, com certeza, não serei a mesma pra sempre.(Clarice Lispector) 

 

Vivemos em uma sociedade capitalista na qual o direito à cidadania parece estar sendo 

comprometido, pois os padrões hegemônicos são predeterminantes para que os sujeitos sejam 

aceitos socialmente; para que possam participar de determinados ambientes e espaços 

coletivos. Quando a pessoa, a criança, mostra-se fora dos padrões pré-determinados, ou seja, 

fora dos valores defendidos pela sociedade capitalista; quando ela apresenta-se como é na 

realidade, diferente; logo são colocadas fora do contexto, por não fazerem parte de um grupo 

padronizado, o qual histórico e culturalmente foi constituído para representar uma parcela da 

sociedade; para dominar; ocupar o espaço; demarcar território, deixando claro e evidente o 

domínio que se instaura dos ditos “normais” sob os considerados “diferentes/marginalizados”. 

Nesse contexto, instaura-se cada dia mais o preconceito, a marginalização, a não aceitação 

frente às pessoas/crianças que vivenciam classes sociais tão diferentes e desiguais, diferindo 

das condições impostas pelo sistema capitalista. Um Sistema que impõe que todos tenham 

papéis definidos, pois somente serão valorizados pelos bens que possuem e pelo que eles 

próprios produzem, não incluindo os marginalizados da sociedade, os quais sempre estiveram 

e ainda estão presentes ao longo da história. 

Atualmente existem diferentes segmentos sociais que ainda precisam lutar muito pelos 

direitos de inclusão na sociedade, como exemplo, sem-terra, mulheres, negros, indígenas, 

quilombolas,  grupo LGBTS; pessoas com diferentes tipos de deficiência; e tantos outros que 

desejam o respeito como seres humanos, para que possam participar em igualdade de 

oportunidades nos diferentes contextos sociais em que vivem, dentre eles, a escola. 

Nesse contexto real de exclusão social, debates têm sido constituídos sobre a 

importância da inclusão em todos os âmbitos da sociedade, incluindo a Educação Inclusiva 

prevista para ter início na Educação Infantil, como ressalta a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI/2008): 
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O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se desenvolvem as 

bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento global do 

aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a 

riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e 

sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o 

respeito e a valorização da criança. 

Nessa linha de pensamento, a inclusão escolar pode ser considerada como parte de um 

movimento maior de inclusão social; um novo paradigma educacional. No entanto, os 

resultados da implementação da Educação Inclusiva provocaram e ainda provocam dissenso 

entre os teóricos e as contradições em contextos diversos da sociedade.  Prieto (2006) aponta 

que existem diferentes concepções dos autores em relação à Educação Inclusiva. Segundo ele, 

alguns consideram que o fato de estar matriculado na rede regular de ensino é inclusão; outros 

não acreditam nesse modelo de educação, dizendo ser utopia; há os que defendem que a 

Educação Inclusiva é um processo que exige envolvimento e participação de todos; também 

há aqueles que propõem interrupção com o modelo antigo de escola, sem que haja a 

necessidade de transição, para que a educação seja uma só para todos.     

A proposta da Educação Inclusiva, ao reconhecer todas as diferenças, sugere uma 

reorganização no sistema educacional, indo além de uma nova organização da escola para 

atender, somente, às especificidades da criança com deficiência. Assim, a proposta exige uma 

reorganização pedagógica na escola, diferindo do modelo anterior, de integração, no qual a 

criança com deficiência tinha que se adaptar à organização pré-definida da escola (DRAGO, 

2014). 

A presente pesquisa parte do princípio de que a Educação Inclusiva é um direito que 

concebe ao ser humano igualdade de oportunidade e valorização da diferença. A prioridade à 

diferença está apoiada em Santos (1999, p. 61), ao ressaltar que todos nós “[...] temos o direito 

a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; e todos nós temos o direito a sermos 

diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza [...]”. Acredito em uma educação sem 

estereótipos e sem preconceitos de qualquer natureza com ênfase na potencialidade da 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Vigotski (1997) reafirma essa concepção ao 

definir que uma criança com deficiência não é menos desenvolvida que uma criança que não 

tenha deficiência, uma vez que a segunda, apenas,  se desenvolve de outro modo. Sob essa 

perspectiva, ele nos convida a aprender a conviver com a diferença humana e a preparar um 

cenário educacional, social, cultural e político que esteja à altura dessa diferença, e que seja 

“[...] capaz de formar pessoas, nos padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e 

humanitária [...]” (MANTOAN, 2013, p. 104). 
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Ao conceber a Educação Inclusiva, a considero uma atividade mundial que necessita 

tornar-se mais concreta, uma vez que, se materializa nos princípios dos direitos humanos e da 

cidadania.  Essa concepção apresenta como objetivo a extinção de todo e qualquer tipo de 

preconceito, discriminação e exclusão, conscientizando as pessoas para a importância e 

necessidade de garantir o direito à igualdade de oportunidades e à diferença a todos 

indistintamente. Especificamente, nos sistemas de ensino regular, busca-se garantir e 

oportunizar o acesso, a participação e a permanência de todas as crianças, de todos os 

estudantes, conscientizando a sociedade que a escola, assim como outros ambientes, é lugar 

de direito a todos os grupos que são vulneráveis à marginalização e exclusão. 

Nessa pesquisa, o trabalho este em diálogo com a concepção de inclusão e Educação 

Inclusiva, apoiado nos estudos de Almeida (2003, 2006, 2008, 2011); Mantoan (2003, 2004, 

2006, 2013); Teixeira, R. (2018, 2010, 2011); Kassar (2004, 2009); Bueno (2008, 2002, 

1997); Ferreira (2002); Drago (2014); Marques e Marques (2003); Prieto (2002, 2006) e 

demais autores que compreendem as diferenças como inerentes à condição humana e, por tal 

condição, de suma importância, pois enriquece, amplia e identifica. Cotidianamente, a 

inclusão nos convida a participar de uma trajetória histórica de luta e transformações 

ideológicas e sociais, por meio das quais todos os cidadãos são convidados a colaborarem 

ativamente para que, de fato, possam transformar a realidade da exclusão em inclusão. 

Nessa seção, são apresentados os aspectos históricos e políticos que permearam a 

constituição da Educação Inclusiva, pontuando os diferentes olhares e concepções a respeito 

do corpo com deficiência presentes ao longo da história, ainda refletidos culturalmente nos 

diferentes contextos em que a pessoa com deficiência se insere. Para a compreensão desse 

contexto, buscou-se discorrer sobre como se deu a educação da pessoa com deficiência no 

Brasil − os caminhos, desafios e conquistas −, buscando retratar a Educação Especial e a 

legislação em direção da Educação Inclusiva. No último tópico, o presente estudo foi 

direcionado para a compreensão da proposta da Educação Inclusiva na Educação Infantil.  

3.1 O olhar e concepção sobre o corpo com deficiência ao longo da história 

O estudo sobre o corpo despertou interesse em vários estudiosos e pesquisadores, 

dentre esses, historiadores, antropólogos, médicos, sociólogos, filósofos, artistas, escritores, 

entre outros. Estudos nessas áreas mostram que as diferentes mutações, metamorfoses e 

configurações do corpo estão relacionados à diversidade de cultura e de contextos, nos quais o 

ser humano esteve inserido ao longo dos tempos. 
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Segundo Bianchetti (1995), a sociedade primitiva foi a primeira a segregar as pessoas 

diferentes, devido à “lei da sobrevivência”, cuja necessidade levou a uma seleção natural. 

Esse autor exemplifica, a partir dos nômades, visto que dependiam do que era fornecido pela 

natureza, porém, seu modo de vida exigia força física e agilidade para garantir a própria 

sobrevivência. Nesse contexto, a pessoa com deficiência não tinha condições de se 

automanter, sendo abandonada. Para esses povos, o abandono era concebido como uma 

questão de sobrevivência pois, 

[...] alguém que não se enquadra no padrão social e historicamente considerado 

como normal, quer seja decorrente do seu processo de concepção e nascimento ou 

impingido na luta pela sobrevivência, acaba se tornando um empecilho, um peso 

morto, fato que o leva a ser relegado, abandonado, sem que isso cause os chamados 

sentimentos de culpa, característicos da nossa fase histórica [...]. (BIANCHETTI, 

2006, p. 28). 

    Para o autor, a diferença indicava ser contra os padrões de estética e beleza 

estabelecidos à época, justificando a prática eugênica e, por isso, tornando o ato de abandono 

comum, porque “[...] as crianças portadoras de deficiência físicas ou mentais eram 

consideradas sub-humanas, o que legitimava sua eliminação ou abandono, prática 

perfeitamente coerente com os ideais atléticos e clássicos [...] (BIANCHETTI, 2006, p. 3). A 

leitura é que essas crianças não seriam produtivas e nem teriam condições de treinarem como 

atletas para combater durante as guerras. 

 Na antiguidade, assim como na Idade Média, Ferreira e Guimarães (2003) pontuam 

que as superstições estavam ligadas a crenças sobrenaturais, demoníacas e supersticiosas, 

servindo para explicar a deficiência. Com o advento do cristianismo, na Idade Média, as 

pessoas que possuíam o corpo com algum defeito passaram a ser entendidas pela visão 

teológica, indicando que o deficiente poderia ter alma.    

 A Revolução Industrial do século XVIII exerceu, de acordo com Marques (2001), 

uma grande influência na construção do imaginário social sobre as pessoas com deficiência, 

pois o foco era o corpo produtivo, visto que além de produzir gerava o lucro. Essa lógica, 

segundo o autor,  pode justificar a marginalização das pessoas com deficiência por serem 

consideradas improdutivas pela sociedade capitalista.  

Na passagem ao século XX, porém, a relação entre o sujeito e o seu corpo começou a 

ser definida em outros termos: 

Nosso século apagou a linha divisória do ‘corpo’ e do ‘espírito’ e encara a vida 

humana como espiritual e corpórea de ponta a ponta, sempre apoiada sobre o 
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corpo... Para muitos pensadores do final do século XIX, o corpo era um pedaço de 

matéria, um feixe de mecanismos. O século XX restaurou e aprofundou a questão da 

carne, isto é, do corpo animado. (COURTINE, 2008, p. 7). 

Courtine (2008) apresentou seu estudo, analisando corpos com anomalias bem mais 

marcadas fisicamente, tanto que os sujeitos de análise eram, naquela época, tomados como 

monstruosidades. Ela ressalta que, na segunda metade do século XIX, era comum a exibição 

em parques de diversão de seres humanos deformados, sendo considerados esses eventos 

como diversão das famílias21. As barracas, circos, feiras, salões, lotavam de olhares curiosos 

diante de uma nova anomalia. A autora elenca em seus escritos uma série de freak shows: 

crianças xifópagas, mulher barbada, anões, homem-elefante, entre outros, que circulavam pela 

Europa, gerando muitas riquezas aos industriais do entretenimento bizarro: “[...] um museu de 

horrores, o espetáculo dos monstros rendia muito dinheiro [...]” (COURTINE, 2008, p. 256). 

Lobo (2008) diz que além de possuírem marcas físicas incomuns, contribuindo para a atração 

do público, os sentidos de monstruosidade eram compostos por uma soma de inúmeras 

práticas complexas, uma vez que para cada personagem era elaborada uma história com 

música, cenário e figurino apropriado, construindo uma identidade para cada personagem. 

Essa autora ressalta que “[...] mesmo explorados pelos empresários, faziam de sua 

monstruosidade uma profissão com a qual ganhavam a vida e se aprimoravam na arte de 

apresentar suas anomalias [...]” (LOBO, 2008, p. 70).  

No século XIX, Courtine (2008, p. 288) aponta que houve uma cisão quanto a 

concepção de monstruosidade que estava estabelecida, em decorrência da “[...] invenção de 

uma teratologia científica, baseada nos progressos da embriogenia e da anatomia comparada 

[...]”. Nesse fato, evidencia-se que a concepção de monstruosidade como manifestação 

diabólica ou divina passa a se inserida em uma ordem igualmente subordinada a leis, assim 

como a normalidade. O corpo que até então era concebido como monstruoso, passa a ser 

analisado de maneira racional, sendo objeto de interesse e estudo pela medicina e pela 

biologia. A mudança do olhar sobre as deformidades do corpo constituiu-se mediante essa 

racionalização, deixando de conceber o corpo como monstruoso para enxergá-lo como um 

corpo humano doente, o qual, por seu sofrimento passa a despertar compaixão.  

Assim, Courtine (2008) pontua que o corpo enfermo, ao se tornar objeto da ciência,  

atraiu o olhar para sua reabilitação, promovendo a construção de instituições e técnicas 

                                                           
21 No Brasil, a exposição de seres humanos como forma de controle e ordem não eram dedicadas apenas às 

anormalidades físicas, mas, segundo Lobo, “[...] expunham-se a pequenas multidões os penitenciados à 

execração pública dos autos-de-fé, os escravos supliciados nos pelourinhos, os condenados à forca [...]” 

(LOBO, 2008, p. 73). 
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ortopédicas para fins de favorecer a reinserção do “corpo deficiente” na sociedade, por meio 

do trabalho. Esse autor ressalta que o discurso de assistência e solidariedade comunitária teve 

início com os diversos soldados mutilados, com traumas psíquicos, que voltavam da Primeira 

Guerra Mundial e também com os acidentados no trabalho.  

Assim, nota-se que no período entre as duas guerras, o mutilado passou a assumir o 

lugar de enfermo e de inválido, abrangendo todas as formas de deficiência corporal. A análise 

feita por Courtine (2008) indica que: 

Deste modo, teria a ciência restabelecido o monstro em seus direitos à humanidade 

biológica, o direito o teria acolhido no seio das pessoas jurídicas, e o aumento de um 

sentimento de compaixão, secundado pelo desenvolvimento de uma medicina 

restauradora e assistencial, teria levado a cabo a volta à comunidade dos humanos 

daqueles que haviam sido excluídos tanto tempo dela. Sem dúvida, pode-se aceitar 

as grandes linhas desta história da humanização dos monstros. Ela foi, no entanto, 

mais ambígua, muitas vezes mais sombria, às vezes trágica [...]. (COURTINE, 2008, 

p. 306-307). 

 

O período pós-guerra, além de propiciar um novo olhar sobre o corpo, também 

promoveu maior conscientização – como exemplo, a construção de programas de reabilitação 

junto as organizações internacionais comandadas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU); o Fundo de Emergência das Nações Unidas para as Crianças (UNICEF); a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT); a Organização Mundial de Saúde (OMS); a 

Organização das Nações Unidas para Refugiados e a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) −, propondo um trabalho com o objetivo de que as 

ações de reabilitação atingissem o maior número de países. 

Nessa perspectiva, foi criado no Brasil, em 1956, o Instituto Nacional de Reabilitação, 

na USP, primeiro centro de reabilitação global do Brasil e modelo para futuros projetos 

relacionados às pessoas que, por diferentes motivos, necessitassem da oferta dos trabalhos de 

reabilitação. As Declarações dos Direitos das Pessoas com Retardo Mental, em 1971, e a dos 

Direitos das Pessoas Deficientes22, em 1975, foram aprovadas pela Assembleia Geral da 

ONU. As duas declarações de alcance universal, estabeleceram normas de condutas, visando 

tratamentos prudentes, tendo em vista a assistência à deficiência física prevalecer sobre as 

demais. 

                                                           
22 Ambas declarações dão ênfase concreta aos princípios contidos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, adaptada e promulgada, em 1948. Podem ser lidas na íntegra no site: http://www.faders. 

rs.gov.br/portal/index.php?id=legislacao&cat=6. Acesso em: set. 2019. 
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Nas duas declarações, o conceito direcionado à “pessoa deficiente” corresponde a “[...] 

qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de 

uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, 

em suas capacidades físicas ou mentais [...]”. Desde esse período, oficializou-se o direito ao 

exercício pleno de cidadania das pessoas com deficiência, na garantida de saúde, educação, 

moradia e capacitação profissional. Essas condições tiveram como objetivo tornar a pessoa 

deficiente útil e produtiva à sociedade capitalista. 

A história mostra que a imperfeição, a falta, a limitação e a insuficiência são 

significados atribuídos à palavra deficiência, originada do latim deficientia − vertente que 

ressalta a limitação como característica da pessoa.  Essa visão biológica é ressaltada pelo 

Decreto n° 3298/99, que regulamentou a Lei n° 7853/89, em seu art. 3°, ao definir a 

deficiência como “[...] toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 

padrão considerado normal para o ser humano [...]” (BRASIL, 1999). 

O mesmo Decreto dispõe, no art. 4°, que as pessoas com deficiência são as que se 

integram nas seguintes categorias: deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, 

deficiência mental e deficiência múltipla. No Decreto citado, a definição de deficiência é 

apresentada como:  

 

Art. 4º- alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções [...] (BRASIL, 1999). 

 

 A partir dessa definição, torna-se nítido que o conceito de deficiência indicado no  

Decreto n° 7853/89 baseia-se na pessoa identificada fora “do padrão considerado normal para 

o ser humano” e não a relação da pessoa com o meio em que está inserida. 

Categorizar a deficiência de acordo com os preceitos médicos é uma característica que 

esteve historicamente presente da legislação brasileira. Amaral (1998, p. 24) pontua que “[...] 

o conceito de deficiência e sua definição passam por dimensões descritivas e por dimensões 

valorativas, tendo sempre um caráter histórico concreto: um determinado momento, num 

contexto socioeconômico-cultural específico [...]”. 
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Na atualidade, a pessoa com deficiência em contextos diversos ainda é concebida 

como inferior, anormal, ou que possui um desvio23 em contraposição a ideia de diversidade da 

espécie, como acontece na natureza (AMARAL, 1995). 

Essa mesma autora nos convida a compreendermos e assumirmos a deficiência 

enquanto biológica, sem determiná-la por esse fator, fazendo-se necessário compreender quais 

são juízos sociais atribuídos às pessoas com deficiência em uma sociedade que padroniza um 

modelo ideal e espera que seus integrantes se encaixem nele; uma sociedade que não 

conseguindo lidar com as diversidades ignora outras interpretações, mesmo que as qualidades 

e habilidades das pessoas com deficiência estejam muito além de suas características físicas 

(AMARAL, 1998). 

Na presente pesquisa, a proposta foi estudar e refletir sobre a pessoa com deficiência 

física, não centrando o foco no biológico, no dado orgânico, mas sim, considerando a 

deficiência como parte das múltiplas e infinitas possibilidades dessas  pessoas estarem e 

atuarem no mundo. Compreendo as pessoas com deficiência a partir dos pressupostos da 

teoria sócio-histórico-cultural, como sujeitos de direitos e fruto das transformações históricas; 

pessoas que apresentam uma condição social que demarca os lugares onde estão inseridos e 

direciona a maneira como se posicionam nas diversas relações humanas constituídas em 

sociedade.  

No ano de 2015, foi sancionada a Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015, na qual é 

instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) para garantir os direitos desse grupo, tendo como base a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (2008), cujo texto indica que:  

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2008) 

  

De acordo com a releitura da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência/LBI (2015), feita por Feminella e Lopes (2016), essa lei assume a característica 

de um marco regulatório, pois unifica direitos e deveres que estavam espalhados em outras 

legislações voltadas para as pessoas com deficiência. Nesse contexto, a Lei Brasileira de 

                                                           
23 Amaral (1995) apresenta desvio sob de três critérios sociais: os estatísticos: levantamento específico de uma 

dada população; o anatômico/funcional: ligado às formas e funções do objeto ou pessoa e o “tipo ideal”: 

determinado pela sociedade e construído ao decorrer das relações, tendo os meios de comunicação uma 

colaboração na perpetuação da segregação na sociedade, decorrente a divulgação da perspectiva patológica. 
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Inclusão (LBI), de 2015, e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), 

de 2008, propiciaram a modificação de valores culturalmente enraizados e corroboraram para 

que a sociedade compreendesse, com base nos direitos humanos, que a deficiência não está na 

pessoa, como exemplo, um problema que necessita de cura; mas sim no meio social, por meio 

de barreiras que estão presentes nos espaços,  no meio físico, no transporte, na informação, na 

comunicação, nos serviços que podem, sem dúvida, agravar uma determinada limitação 

funcional. A proposta de materializar-se um novo conceito a respeito da deficiência 

impulsiona de maneira significativa a inclusão.  

Frente a essa perspectiva da inclusão, a qual defende que a criança com deficiência 

aprenda e desenvolva habilidades em contextos de interação com as demais crianças (em salas 

comuns do ensino regular), confirma o estudo realizado por Vigotski (1997). Segundo Luria, 

Vigotski, ao debruçar seu olhar enquanto pesquisador para a criança com deficiência, fez o 

inverso dos demais pesquisadores que o antecederam e que focavam na deficiência. Nesse 

sentido, ele concentrou seu estudo e pesquisa nas habilidades que este grupo de crianças 

possuíam, ou seja, “[...] habilidades estas que poderiam formar a base para o desenvolvimento 

de suas capacidades integrais. Interessava-se mais por suas forças do que por suas deficiências 

[...]” (LURIA, 2017, p. 34). 

No final do século XIX e início do século XX, Vigotski, tendo como objetivo a análise 

a respeito da aprendizagem e desenvolvimento de crianças que apresentavam deficiência 

física ou intelectual, desenvolveu estudos sobre os fundamentos da defectologia24 − 

fundamentada no materialismo histórico-dialético. Seus estudos tiveram continuidade no 

então país pós-revolucionário União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) junto com 

seus colaboradores − entre eles, Alexander Luria (1902-1977) e Alexei Leontiev (1903-1979) 

− que continuaram a pesquisar nessa perspectiva teórica, mesmo após a morte de Vigotski.  

Segundo Luria (2017), a aproximação de Vigotski aos alunos com deficiência 

aconteceu no período em que: 

 [...] O trabalho de Vigotskii na escola de formação de professores pusera-o em 

contato com os problemas de crianças com defeitos congênitos - cegueira, surdez, 

retardamento mental - estimulando-o a descobrir maneiras de ajudar tais crianças a 

desenvolver suas potencialidades individuais. Foi ao procurar respostas para estes 

                                                           
24 Não existe uma tradução desta palavra para o português, somente o adjetivo defectível, que significa, que tem 

defeito‟. Para definí-la será usada a nota de rodapé 1, contida na introdução da obra “Fundamentos de 

Defectologia” (1997, p. 02): “Vigotski define a defectologia como uma esfera do conhecimento sobre a 

variedade qualitativa do desenvolvimento das crianças anormais, a variedade de tipos deste desenvolvimento e, 

sobre esta base, traz as tarefas teóricas e práticas fundamentais que se estabelecem à defectologia soviética e a 

escola especial.” 
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problemas que se interessou pelo trabalho dos psicólogos acadêmicos [...]. (LURIA, 

2017, p. 22). 

Os estudos e pesquisas voltados para a psicologia desenvolvidos com seus 

colaboradores no Instituto de Defectologia, pautados no materialismo histórico-dialético, o 

diferenciou como pesquisador, pois, segundo Luria (2017, p. 25), influenciado por Marx, 

Vigotski concluiu que as origens das formas superiores de comportamento 

consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o 

mundo exterior. Mas o homem não é apenas um produto de seu ambiente, é também 

um agente ativo no processo de criação deste meio (LURIA, 2017, p. 25). 

Vigotski apresentou uma compreensão de deficiência, para além das ideias 

conservadoras presentes até aquele momento e que ainda permanecem na atualidade. De 

acordo com Vigostki (1997), o estudo da defectologia assume uma característica contrária ao 

estudo até então proposto sobre o desenvolvimento das crianças “com defeitos”, cuja base era 

medir e quantificar a insuficiência motora, auditiva, visual e intelectual; não se propondo a 

investigar as capacidades que a pessoa com deficiência possui. Na compreensão de Vigotski 

(1997), antes de fazer cálculos e medições apresentados por crianças com ou sem deficiência, 

faz-se necessário qualitativamente experimentar, observar, analisar, diferenciar, generalizar, 

descrever e definir a criança que elabora o produto (VIGOTSKI, 1997). 

O direcionamento do olhar investigativo de Vigotski para as habilidades que as 

crianças com deficiência possuem vai de acordo com sua concepção sobre o desenvolvimento 

psicológico, pois considera, primeiro, que esse desenvolvimento é interpsicológico, ou seja, 

que se realiza nas interações sociais permeadas pela cultura, segundo, considera que mais 

tarde desloca-se para o plano interno, caracterizando como desenvolvimento intrapsicológico. 

Sobre o desenvolvimento das crianças com deficiência ele afirma que: “[...] a criança com 

alguma deficiência, não é simplesmente menos desenvolvida do que a criança normal; mas 

desenvolvida de outro modo [...]” (VIGOTSKI, 1997, p. 3). 

Nessa linha de pensamento, Vigotski (1997) defendeu que a função da educação é a de 

criar novas formas de desenvolvimento, visto que propicia a reorganização psíquica dos 

sentidos remanescentes, possibilitando a supercompensação ou não, pois esta depende das 

condições sociais ofertadas às pessoas com deficiência (VIGOTSKI, 1997). Esse argumento 

reforçava sua não concordância com a abordagem naturalista do desenvolvimento humano, 

devido ao fato de conceberem a compensação como uma correção biológica automática do 

defeito. 
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A educação da criança com diferentes defeitos deve basear-se no fato de que, 

simultaneamente com o defeito, estão dadas também as tendências psicológicas de 

uma orientação oposta; estão dadas as possibilidades de compensação para superar o 

defeito e de que precisamente essas possibilidades se apresentam em primeiro plano 

no desenvolvimento da criança e devem ser incluídas no processo educacional como 

sua força motriz. Estruturar todo o processo educativo seguindo a linha das 

tendências naturais à supercompensação significa não atenuar as dificuldades que 

surgem do defeito, mas tencionar todas as forças para sua compensação, apresentar 

somente tarefas e em ordem que respondam ao caráter gradual do processo de 

formação de toda a personalidade sob um novo ponto de vista [...]. (VIGOTSKI, 

1997, p. 32-33). 

Assim, ele propôs a ideia de um sistema único de educação, integrando a pedagogia 

especial com a pedagogia integral com o objetivo de demonstrar que a transformação do meio 

social modifica as próprias leis de desenvolvimento. Segundo ele, “[...] em essência, não 

existe diferença no enfoque educativo de uma criança deficiente e de uma criança normal, 

nem na organização psicológica de sua personalidade [...]” (VIGOTSKI, 1997, p. 62). Essa 

concepção mostrava que, segundo a leitura e compreensão de Vigotski, era preciso, já naquele 

período, que os estudos avançassem e possibilitassem às crianças com deficiência superar 

suas dificuldades por meio de uma educação coletiva de qualidade (DAINEZ, SMOLKA, 

2014). 

As autoras, Dainez e Smolka (2014) ressaltam que Vigotski se aproxima de Adler 

(1967, 2003) ao defender que a compensação orienta um modo positivo de se conceber a 

deficiência e de que a condição de lesão orgânica pode ser, justamente, o lugar da produção 

de novas possibilidades (a dialética defeito-superação). Contudo, divergem desse autor quanto 

aos modos de teorizar e aos princípios explicativos que assumem. Enquanto Adler aborda a 

compensação como luta individual pelo equilíbrio psíquico, Vigotski (1997) tem como 

princípio a natureza social do desenvolvimento humano. 

Vigotski, ao ampliar o modo de conceber o desenvolvimento da criança com 

deficiência, reformulou o conceito de compensação dentro da perspectiva sócio-histórico-

cultural, o qual denominou-se compensação social que tem como princípio norteador a 

natureza social do desenvolvimento humano, ou seja, a inserção da pessoa com deficiência na 

escola; na vida laboral; inserida nos diferentes espaços de atividade do cotidiano.   

Vigotski (1997), mesmo reconhecendo a base orgânica da deficiência, nos convida a 

compreender a criança com deficiência além do viés biologizante, sendo preciso compreendê-

la como sujeito social, a qual, de acordo com as mediações estabelecidas nos ambientes físico 

e social, poderá acionar mecanismos compensatórios que propiciem a aprendizagem. No 
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entanto, a questão de maior importância consiste na maneira como a cultura lida com essa 

diferença.  

3.2 A educação da pessoa com deficiência no Brasil: caminhos, desafios e conquistas 

A história nos mostra a invisibilidade da criança durante alguns séculos, quando a 

criança não possuía uma representação social, sequer aparecendo nem nas políticas de 

identificação demográfica. Quando se remete à criança com deficiência então, a indiferença 

mostra-se ainda mais acentuada, pois a pessoa com deficiência estava incluída dentre os 

criminosos, pervertidos sexuais, doentes mentais e desvalidos, ou seja, nas categorias 

socialmente marginalizadas. Autores como Gilberta Jannuzzi (2012) e José Geraldo Bueno 

(1997) e demais estudiosos da Educação Especial ressaltam a inexistência de dados que 

comprovem a especificidade da deficiência, indicando que esta dificuldade pode relacionar-se 

com a concepção de deficiência posta no imaginário social, cuja inutilidade e improdutividade 

são vistas como critérios de definição da deficiência. 

O atendimento à pessoa com deficiência, como destaca Jannuzzi (2012), iniciou-se por 

meio das Câmaras Municipais ou associações, como a casa/roda dos expostos25 e asilo para 

desvalidos (crianças abandonadas até sete anos);  locais criticados pelo suposto maus tratos às 

crianças, dentre elas, crianças com alguma anomalia, rejeitadas pela família ou até mesmo 

porque os familiares não tinham condições de criá-los. Desse modo, o atendimento à criança 

com deficiência, desde o princípio, era quase sempre relegado ao plano da caridade cristã e à 

filantropia mantida pelo auxílio e proteção em hospitais e asilos. As instituições filantrópicas 

ao ofertar atendimento gratuito às pessoas com deficiência, reduzia o papel do Estado frente 

às demandas e responsabilidades com esse grupo específico. 

No Brasil, no final do século XVIII e início do século XIX, passa a ocorrer 

institucionalmente a educação das crianças com deficiência. Isso aconteceu em meio as ideias 

parcialmente liberais daquele período, por meio das quais a defesa de um Estado mais 

democrático, em relação a economia; o direito de expressão do cidadão e a responsabilização 

pela educação se faziam presentes simultaneamente à abolição da escravatura ainda em 

processo (JANNUZZI, 2012; BUENO, 1997). A educação paulatinamente foi sendo 

constituída em meio a preconceitos e estereótipos, principalmente em relação à integração da 

                                                           
25 Encontra-se a pesquisa e estudo sobre o significado social da roda dos expostos  em Marcílio, M. L. A roda 

dos expostos e a criança abandonada na história do Brasil 1726-1950 
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educação da pessoa com deficiência institucionalmente no sistema educativo. De acordo com 

os estudos de Bueno, Kirk e Gallager, esse processo indica que:  

Historicamente podem ser reconhecidos quatro estágios de desenvolvimento das 

atitudes em relação às crianças excepcionais. Primeiramente, na era pré-cristã, 

tendia-se a negligenciar e a maltratar os deficientes. Num segundo estágio, com a 

difusão do Cristianismo, passou-se a protegê-los e compadecer-se deles. Num 

terceiro período, nos séculos XVIII e XIX, foram fundadas instituições para 

oferecer-lhes uma educação à parte. Finalmente, na última parte do século XX, 

observa-se um movimento que tende a aceitar as pessoas deficientes e a integrá-las, 

tanto quanto possível. (BUENO 2002, p. 55-56) 

Nesse contexto, a expressão integração até então muito utilizada sofreu modificações 

em função do uso do termo inclusão, o qual foi consolidando-se no Brasil no decurso do 

século XX. Ambas terminologias carregam concepções e determinações sócio-político-

econômicas, conforme o período histórico em que estiveram inseridas. Em 1824, foi criada a 

primeira Constituição do Brasil, cujo texto estabelecia a “[...] instrução primária e gratuita a 

todos [...]”, estendendo assim essa referência pela primeira vez à pessoa com deficiência. 

Contudo, o adulto deficiente, incapacitado físico ou moral, nessa mesma constituição teve 

negado seu direito político; em relação a essa legislação, também não fica claro a cargo de 

quem ficaria a responsabilidade da oferta educacional (JANNUZZI, 2012, p. 6). 

No ano de 1854, foi iniciado o atendimento às pessoas com deficiência, cegos e 

surdos, no Brasil. O Imperador Dom Pedro II criou, em 12 de setembro de 1854, pelo Decreto 

n° 1.428, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, o qual, depois de algum tempo, 

precisamente em janeiro de 1891, passou a chamar-se Instituto Benjamim Constant (IBC), por 

meio do Decreto n° 1.320/1891. Cem anos depois, a construção do Instituto dos Surdos-

Mudos (ISM) pela Lei n° 839, de 26 de setembro de 1857, tornou-se um centro de referência, 

em 1957, recebendo o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), no Rio de 

Janeiro (BRASIL, 2008). O atendimento nessas instituições apresentava o caráter 

assistencialista, pois tinha uma concepção de proteção e abrigo às crianças com deficiência. 

Em regime de internato, era voltada para o ensino primário e parte do secundário, com 

educação moral e religiosa, de música, ofícios fabris e trabalhos manuais, tais como 

tipografia, encadernação, tricô, sapataria, entre outros. Essas duas instituições eram mantidas 

pela administração pública. O Instituto não poderia admitir “ [...] os menores de 6 anos, e 

maiores de 14; os escravos” (art. 25), sendo gratuito aos que “forem reconhecidamente 

pobres” (art.19).  Nesse período, embora o destaque fosse para a educação no coletivo, os 

estudantes que apresentassem um desenvolvimento diferenciado, estranho, eram 
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retirados/segregados da sala de aula, sendo deslocados para espaços específicos para não 

atrapalhar o aprendizado e rendimento dos demais estudantes. A educação, nesse período da 

história, tinha como objetivo a ordem e o progresso, pois se as pessoas com deficiência não 

fossem educadas, poderiam tornar-se criminosos e prejudicarem a ordem social (JANNUZZI, 

2012). 

Os estudos de Jannuzzi (2012) mostraram que no final da década de 1920, foi 

ampliado o número de instituições, em específico, para as pessoas com deficiência intelectual. 

Na busca de recursos teóricos que pudessem avaliar a aprendizagem e o desenvolvimento das 

crianças, foi proposto o trabalho por meio da vertente médico-pedagógica e a psicopedagógica 

em pavilhões anexos aos hospitais psiquiátricos, classificando-os em normais e anormais. 

Esse mesmo autor ressalta que isso manteve “a segregação desses deficientes”. Contudo, 

[...] Já era a percepção da importância da educação; era já o desafio trazido ao 

campo pedagógico, em sistematizar conhecimentos que fizessem dessas crianças 

participantes de alguma forma da vida do grupo social de então. [...] estabelecendo 

na educação do deficiente: segregação versus integração na prática social mais 

ampla [...] . (JANNUZZI, 2012, p. 33) 

De acordo com (Vago 2000, p. 275 apud Oliveira 2003, p. 27), já no século XX a 

junção da Pedagogia e da Psicologia constituíram dois sistemas de ensinos distintos a partir da 

diferença apresentada pelas crianças: 

[...] a educação normal dirigida às crianças que apresentavam potencial de 

civilização, portanto, passíveis de serem moldados à lógica produtiva que buscava 

instalar-se e que dizia respeito à formação do homem física e mentalmente apto ao 

trabalho industrial; e uma educação emendatória, cujos destinatários eram 

“criminosos, amorais, tarados, idiotas, cretinos, imbecis, surdos-mudos, cegos de 

nascença e deficientes físicos” [...]. (VAGO, 2000, p. 275).  

Além dos internatos, nesse período começaram a serem organizadas as salas especiais em 

escolas de normais. Nesse cenário, em 1930, por meio de um golpe militar, Getúlio Vargas 

assume a presidência sendo, em 1932, publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, escrito por Fernando de Azevedo, grupos da elite e seguidores do socialismo, 

reforçando a discussão para a criação de uma política educacional leiga, obrigatória, gratuita e 

pública. Nesse período em que a Escola Nova se constituía, Helena Antipoff, psicóloga Russa 

trouxe contribuições para a Educação Especial. Ela acreditava que a escola pudesse resolver 

os desafios do contexto global da sociedade, pois foi quem fundou a 1ª Sociedade Pestalozzi, 

em Minas Gerais, no ano de 1932, instituindo, em 1945, a Sociedade Pestalozzi do Brasil, no 

Rio de Janeiro. O Movimento da Escola Nova fazia parte de um projeto de sociedade, com 
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base na modernidade, para a qual fazia-se necessário um “[...] homem novo, esculpido para 

suas necessidades, sendo que tal tarefa deveria ser tomada pela educação [...]” (ANTUNES, 

2001, p. 162). No entanto, nesse período também é iniciada a organização de associações de 

pessoas que se preocupavam com o problema da deficiência, surgindo as primeiras classes, 

especiais, para tratamento de anormais em escolas junto aos hospitais; escolas especiais, no 

ensino regular; bem como entidades filantrópicas e centros de reabilitação em instituições 

particulares, apresentando atendimento diferenciado ao distinguir a preparação de uma 

educação para a elite e para o povo (GHIRALDELLI JUNIOR, 1990; JANNUZZI, 2012). 

No ano de 1947, o então Governo Federal, ao designar verba para a educação de 

adultos, favorece a constituição de uma Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA), sendo continuada até o ano de 1963. Em 1948, foi constituída a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a qual, em seu art. 26° proclama, no item 1, que “[...] toda a 

pessoa tem direito à educação e esta deve ser gratuita, equivalente ao ensino básico 

fundamental. O ensino básico é obrigatório [...]. De acordo com Almeida e Mansanera (2009), 

a Declaração apresenta, ainda, a importância da liberdade e da igualdade, pois ambas estão 

interligadas. Dessa maneira, a diversidade se impõe como condição para o alcance da 

universalidade e a indivisibilidade dos Direitos Humanos (BRASIL, 2004, p. 14). 

Em 1949, acontece o Seminário Internacional de Educação de Adultos, cuja proposta 

conta com ajuda financeira da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Essas ações tiveram 

como objetivo sanar a instabilidade que a educação popular apresentava com o alto índice de 

analfabetismo, mostrando queda mínima entre o ano de 1940, cujo índice apresentava 56% e 

39,4% no ano de 1960. O Governo, nesse período, foi criticado pela metodologia usada para a 

promoção do desenvolvimento da educação popular, constituída pela união entre associação 

civil, ensino especializado e as próprias pessoas com deficiência, cuja promoção dessa foi 

conseguida por meio de campanhas (JANNUZZI, 2012). 

Segundo Ricardo Teixeira, a área da educação das pessoas com deficiência ganha 

evidência por volta de 1950, com a realização de campanhas pelo Governo, como exemplos:  

Campanha de Educação do Surdo Brasileiro (CESB) – Decreto nº 42.728, de 3 de 

dezembro de 1957; Campanha Nacional de Educação e reabilitação dos deficitários 

visuais (CNERDV) – Decreto nº 44.136 de 1º de agosto de 1958 e a Campanha 
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Nacional de Educação e Reabilitação26 de Deficientes mentais1 (CADEME) – 

Decreto nº 48.961, de 22 de setembro de 1960 (TEIXEIRA et al., 2018, p. 458). 

Marcos Mazzotta (2005) apud Ricardo Teixeira (2018) afirma que as diretorias 

executivas da CADEME foram administradas, em sua maioria, por longos períodos, pelos 

presidentes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Sociedade 

Pestalozzi do Brasil. Assim, uma das primeiras ações do Governo Federal ao assumir o 

atendimento educacional aos “excepcionais” – nomenclatura direcionada às pessoas com 

deficiência – foi a criação de campanhas voltadas para esse público. Para a redução de gastos 

públicos, o projeto “[...] aceitava voluntariado, verba vinda de donativos nacionais e 

estrangeiros ou de serviços prestados pela própria campanha” buscando reverter a postura 

adotada até aquele momento [...]” (JANNUZZI, 2012, p. 75). 

Até meados do século XIX, nota-se que a preocupação com a educação como política 

pública para as pessoas com deficiência não se fazia presente. Mazzota (2001), sinaliza que a 

história da Educação Especial27, no Brasil, aponta que entre o período de 1800 e 1950 as 

iniciativas em torno da pessoa com deficiência foram movimentos isolados, tanto oficiais 

quanto particulares, como exemplo, a fundação do IBC e do INES, citados anteriormente. O 

olhar de cuidado e proteção com as pessoas com deficiência colocava em evidência o caráter 

assistencialista direcionado às ações propostas naquele período. Assim, no final da década de 

1950 e início da década de 1960 é iniciada na política educacional brasileira “[...] a inclusão 

da educação de deficientes, da educação de excepcionais ou da educação especial [...]” 

(MAZZOTA, 2001, p. 27). 

A seguir, serão apresentados alguns dos marcos históricos, legais e políticos, que 

permearam a constituição da Educação Especial, a partir de 1957, período em que essa 

modalidade de ensino foi assumida pelo poder público, indicando os caminhos e percursos 

apresentados em direção à Educação Inclusiva. 

                                                           
26  Por reabilitação, entendia-se ser o processo de tratamento de pessoas com deficiência, o qual, mediante o 

desenvolvimento de programas terapêuticos específicos de natureza médica e psicossocial, visava à melhoria 

das condições físicas, psíquicas e sociais. A reabilitação se caracterizava pela prestação de serviços 

especializados, sendo desenvolvida por uma equipe multiprofissional que realizava, também, atividades 

educacionais (MAZZOTTA, 2001). 
27  Conforme parágrafo primeiro, do art. 24, se entende por Educação Especial a modalidade de educação escolar 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para o educando com necessidades educacionais 

especiais, entre eles, a pessoa deficiente. 
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3.3 Educação Especial e a legislação em direção da Educação Inclusiva 

O histórico da Educação Especial no Brasil indica que a educação da pessoa com 

deficiência foi oficializada com a criação de instituições especializadas, a partir do final dos 

anos de 1950, com ações do Governo por meio de campanhas específicas, tais como as citadas 

anteriormente, para atendimento do público com deficiência. Conforme aponta Romeu 

Sassaki (1997), o aluno passa, nesse momento, a ser preparado para ser integrado ao processo 

educacional regular. 

A expressão integração teve início na década de 1960, na Dinamarca, com 

desenvolvimento do movimento nos Estados Unidos e posteriormente no Canadá.  O 

movimento de integração chegou ao Brasil depois dos anos setenta, propiciando uma falsa 

impressão de aceitação social, intelectual, física e psicológica da pessoa com deficiência 

(BORGES, PEREIRA; AQUINO, 2012). Por integração, entende-se ser um processo por 

meio do qual “[...] não há pressuposição de mudança na escola e, consequentemente, do 

ensino [...]” (MENDES, 2002, p. 64). Assim, o conceito de integração apresenta como 

princípio a mudança do estudante, ou seja, é esse estudante que precisa mudar para se adequar 

à escola da maneira como ela está estruturada, não considerando as capacidades físicas, 

mentais, sensoriais e intelectuais apresentadas por ele. 

Mantoan (1997), apropriando-se de metáfora, interpreta que:  

[...] a integração escolar, cuja metáfora é o sistema de cascata, é uma forma 

condicional de inserção em que vai depender do aluno, ou seja, do nível de sua 

capacidade de adaptação às opções do sistema escolar, a sua integração, seja em uma 

sala regular, uma classe especial, ou mesmo em instituições especializadas. Trata-se 

de uma alternativa em que tudo se mantém, nada se questiona do esquema em vigor.  

(MANTOAN, 1997, p. 8). 

 Essa mesma autora ainda ressalta que a “[...] integração escolar pode ser entendida 

como o especial na educação regular”, pois “[...] trata-se de uma concepção de inserção 

parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais segregados [...]” (MANTOAN, 2003, p. 

23). Dentro dessa lógica proposta de integração na escola, deixa-se entender que haveria uma 

“inserção” da pessoa com deficiência na rede regular de ensino, mas que essa integração não 

abrangeria todos os estudantes, favorecendo somente os estudantes com deficiência que 

conseguissem se adaptarem às classes regulares. Os demais estudantes continuariam em 

escolas especiais. Nessa perspectiva, evidencia-se a sobreposição do ensino especial ao ensino 

comum. Mendes (2006b) ressalta que a mudança de uma proposta menos integrada à mais 
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integrada, por depender unicamente dos progressos da criança, era muito difícil de acontecer, 

propiciando questionamentos e críticas a esse modelo. 

Na década de 1960, a Educação Especial ganha maior evidência no contexto 

educacional brasileiro com a organização dos diferentes movimentos sociais, os quais ainda 

mantinham uma relação público-privada por meio do assistencialismo e da forte relação com 

o campo da saúde. 

A Constituição de 18 de setembro de 1946 (art. 5º) propunha redemocratizar o país, 

conferindo à União competência para legislar sobre as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBN), cuja efetivação ocorreu somente em 1961, com a instituição da Lei nº 

4024/61, cujo texto ressalta a Educação Especial por meio da terminologia “Excepcionais”28 

destinada às pessoas com deficiência, tendo direito à educação, preferencialmente dentro do 

sistema geral de ensino. A esse respeito, destacam-se dois artigos: 

Art. 88. A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no 

sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade.  

Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais de 

educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos poderes públicos 

tratamento especial mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções. 

Ao ser aprovada a Lei nº 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, o seu art. 9º passa a 

indicar o “tratamento especial” para alunos excepcionais, ou seja, com “[...] deficiências 

físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de 

matrícula e os superdotados [...]”. Diferenciando, assim, a educação especial da educação 

regular; encaminhando os alunos excepcionais para as classes e escolas especiais, 

organizando funções entre setores público e privado no atendimento às pessoas com 

deficiências moderadas e severas e o setor público para o atendimento de pessoas portadoras 

de deficiências leves. 

  Segundo Mônica Kassar (2004), essa especificação legal quanto a clientela de 

Educação Especial atribui  

[...] à Educação especial a responsabilidade de atendimento de crianças sem, 

necessariamente, possuir qualquer deficiência, ou em outras palavras, torna-se 

legítima a transformação de crianças “atrasadas’ em relação à idade regular de 

matrícula em “deficientes mentais educáveis” ou “treináveis.” O sucesso ou o 

                                                           
28 “Excepcional” terminologia utilizada na referida lei, que anos posteriores promoverá discussão entre o público 

deficiente sobre esse conceito, havendo alteração desta  nomenclatura nas próximas legislações. 
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fracasso dessa clientela é, nesse contexto, respaldado pelo discurso das 

potencialidades inatas [...].  (KASSAR, 2004, p. 31). 

Para Jannuzzi (2012), na época em que essa legislação foi constituída, o termo 

Educação Especial ganhava amplitude nos discursos oficiais. Fazendo um paralelo, enquanto 

no ano de 1937, no Governo de Getúlio Vargas, usava-se a expressão ensino emendativo − 

para referendar o ensino para os retardados de inteligência, fisicamente anormais −, no 

Governo de Médici (1969-1974) fazia-se o uso da expressão Ensino Especial em memorandos 

ao Congresso. 

Conforme os estudos de Mazzotta (2001), é possível identificar pequenos avanços 

entre uma legislação e outra, pois enquanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei n° 4.024/61) dedicou um capítulo à educação dos excepcionais, a Lei nº 5.692/71 

colocou a questão como um caso do ensino regular. 

A LDB/1971 surgiu após o golpe militar de 1964, período de extrema repressão no 

qual os princípios democráticos que influenciaram a construção da primeira LDB/1961 foram 

reprimidos. Assim, a Lei nº 5.692/71 apesar de dar início a um senso de justiça às pessoas 

com deficiência − as quais desde os primórdios foram invisibilizados, desprezados e tratados 

com indiferença por grande parte da sociedade −, seu efeito não foi satisfatório a ponto de 

ampliar o olhar culturalmente de importância para a defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência, pois o tecnicismo se apossou do cenário educacional que priorizou o ensino 

profissionalizante; engajando o trabalho das pessoas com necessidades especiais em pequenos 

serviços industriais; colocando a educação a serviço da modernização do país, ou seja, na 

defesa de uma educação profissional que atendesse as necessidades do mercado de trabalho 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 1990). 

Com o objetivo de delinear as ações políticas do Governo na área da Educação de 

Excepcionais, no ano de 1972 foi fundado o Grupo-tarefa da Educação Especial, por meio do 

qual realizou o convite ao especialista norte-americano James Gallagher, ao Brasil, para que 

em conjunto fosse feita a primeira proposta de estruturação da Educação Especial brasileira. 

Esse trabalho propiciou a construção no Ministério da Educação e Cultura (MEC) de uma 

unidade responsável pelo atendimento dos excepcionais no Brasil. Assim, em 1973, o 

Ministério da educação e Cultura (MEC) criou o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP) (MAZZOTTA, 2001; MANTOAN, 2011). 

Nesse contexto, o Centro Nacional de Educação Especial, fundado em 3 de julho de 

1973 pelo Decreto n° 72.425, teve por objetivo gerenciar a Educação Especial no Brasil, a 
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qual, sob a defesa integracionista, fomentou ações educativas voltadas às pessoas com 

deficiência. Na sequência, as Campanhas Nacionais para a reabilitação e educação das 

pessoas com deficiência foram extintas e o acervo financeiro e patrimonial passou para um 

novo órgão. No ano de 1975, foi aprovado pelo Regimento Interno, Portaria nº 550, de 29 de 

outubro, desse mesmo ano, no art. 2º, em seu parágrafo único, nos termos que seguem. 

O CENESP tem por finalidade planejar, coordenar e promover o desenvolvimento 

da Educação Especial no período pré-escolar, no ensino de 1º e 2º graus, no superior 

e no supletivo, para os deficientes da visão, da audição, mentais, físicos, portadores 

de deficiências múltiplas, educandos com problemas de conduta e os superdotados, 

visando a participação progressiva na comunidade e obedecendo os princípios 

doutrinários, políticos e científicos que orientavam a Educação Especial 

(MAZZOTTA, 2001, p. 56). 

No ano de 1986, no Governo do então presidente José Sarney, o CENESP foi 

destituído, sendo transformado na Secretaria de Educação Especial (SEESP), passando a 

integrar a estrutura básica do MEC. Nesse mesmo ano, por meio da Portaria nº 69 do 

CENESP, a prestação de apoio técnico e financeiro à educação especial, tanto no ensino 

público quanto no privado foi definida e normatizada, aparecendo pela primeira vez o termo 

“educando com necessidades especiais”, em substituição ao termo “aluno excepcional” 

(MAZZOTTA, 2001; JANNUZZI, 2012). 

É necessário ressaltar que os movimentos internacionais de apoio a pessoas com 

deficiência apresentaram maior enfoque nesse cenário. A Declaração dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, proclamada via Resolução nº 3.447/1975, tornou-se vigente no Brasil por 

meio da Emenda Constitucional nº 12/1978, possuindo os seguintes princípios: 

É assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica 

especialmente mediante: I – educação especial e gratuita; II – assistência, 

reabilitação e reinserção na vida econômica e social do país; III – proibição de 

discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço público e a 

salários; IV – possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. 

Ricardo Teixeira (2010, 2018) sinaliza que tal emenda só foi contemplada dez anos 

mais tarde, conforme indicado no art. 227, parágrafo segundo, com complemento no art. 244, 

da Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/1988). 

Ao trazer o foco do olhar e a análise para as décadas até então mencionadas, nota-se 

que até o período de 1970 o caráter de segregação em relação à pessoa com deficiência se 

fazia presente.  A partir da década de 1970 houve uma mudança nos modelos até então pré-

estabelecidos quanto à ideia de integração, sendo concebida como a oportunidade de o 
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deficiente conviver em harmonia com as demais pessoas. Com base nesse conceito, 

pensadores críticos-sociais atribuíram valor à escola enquanto transformadora social; nesse 

contexto, a escola regular concorda em agregar as crianças ou adolescentes com deficiência 

em classes comuns ou, ao menos, em classes especiais ou de recursos, em ambientes o mais 

próximo do “normal.” Permanecendo, então, a concepção de políticas especiais para tratar o 

aluno com deficiência; essa nova proposta passa a focalizar o problema apenas na criança, não 

atribuindo uma visão crítica à escola. Nessa linha de pensamento, a educação da pessoa com 

deficiência, mesmo perante alguns progressos, não apresentou mudanças quanto a 

organização pedagógica e a integração, de fato, não acontece, pois se restringiu somente às 

crianças que conseguiam adaptar-se ao ensino regular, sendo excluídos os demais 

(MAZZOTTA, 2001; BUENO, 2001). 

O período de 1980 foi reconhecido como um tempo de conquistas significativas em 

relação às políticas públicas, tanto no exterior quanto no Brasil, reconfigurando também o 

cenário do sistema educacional. O regime militar no Brasil chegou ao fim após 20 anos, 

ampliando a organização dos movimentos sociais e políticas públicas para o atendimento às 

pessoas com deficiência, porém, ainda sendo predominante o atendimento de maior número 

de crianças na iniciativa privada em comparação à rede pública, evidenciando o investimento 

do Brasil à iniciativa privada. Essa reconfiguração das políticas públicas no sistema 

educacional surgiu com o objetivo aparente de reconhecer a pessoa com deficiência como 

sujeito de direitos; com possibilidade de realizar vivências de forma integrada à sociedade. 

Essa ideia tem sido fortalecida em diferentes locais do mundo; ideia fundamentada nos 

direitos primordiais de cada pessoa e apoiada nas concepções da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. No ano de 1981, a Organização das Nações Unidas (ONU) assegurou ser o 

Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, atribuindo como lema “participação plena e 

igualdade de oportunidade para todos”. Esse movimento ampliou o debate na sociedade, por 

influência de forças internacionais em defesa dos direitos humanos, buscando as mudanças 

necessárias a esse grupo da população. No ano de 1986, foi protocolado pelo Centro Nacional 

de Educação Especial (CENESP) o apoio técnico e financeiro no âmbito público e privado à 

Educação Especial, alterando assim a terminologia que até então era de “crianças 

excepcionais” para crianças “portadoras de necessidades especiais” (MAZZOTTA, 2001). 

Na perspectiva da constituição de políticas públicas nacional, foi instituída, em 1988, a 

Constituição Federal Brasileira que tornou-se uma referência histórica quanto ao atendimento 

educacional para as crianças de zero a seis anos na Educação Infantil, bem como para as 
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pessoas com deficiência; pois em seu art. 5º afirma que: “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”.  

A Constituição Federal do ano de 1988, em diferentes artigos, expressa a garantia de 

direitos, civis, políticos, sociais e humanos a todos indistintamente. Dentre os seus objetivos 

fundamentais, está indicado o de “[...] promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação [...]” (art. 3º, inciso IV). Em 

relação à educação, a Constituição Federal define, no art. 205, a educação como um direito de 

todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho; reafirmando no artigo 206, inciso I, a “igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e assegurando, como 

dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino (art. 208); ressaltando no inciso IV o direito à Educação Infantil com a 

garantida da oferta do atendimento às crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-

escolas. 

Como ressalta Rachel Freitas (2011), a igualdade é uma prerrogativa presente em 

todos os documentos oficiais, sendo uma ferramenta utilizada para provocar o questionamento 

da existência de cidadãos invisibilizados. Nessa perspectiva, defende-se que é por meio da 

igualdade de direitos que será assegurado o acesso e inclusão da criança com deficiência à 

sala comum da escola da rede regular de ensino. 

Segundo a leitura feita por Almeida (2011), os apontamentos inseridos na legislação 

da Constituição de 1988 seriam suficientes para a garantia dos direitos sociais dos cidadãos. 

Contudo, por vivermos em uma sociedade classicista e desigual, as relações sociais tornam-se 

mais difíceis, sendo importante, segundo a autora, detalhar os desdobramentos dos preceitos 

legais, pois eles podem causar interpretações equivocadas, bem como implicar méritos a 

determinados grupos, não possibilitando os direitos sociais a todos. 

A Constituição Federal de 1988, por ser uma lei que apresenta um conjunto de normas  

fundamentais que organiza e rege o funcionamento de um país, motivou que vários estudiosos 

da área da educação buscassem analisar alguns artigos propostos dessa legislação, ressaltando 

os referenciais legais em face à educação em uma perspectiva inclusiva.  

Ao realizar uma análise da Constituição de 1988, perante as anteriores postuladas no 

Brasil, Assis e Pozzoli (2005, p. 202) identificaram avanços quanto ao tratamento da pessoa 

com deficiência. Em sua análise, eles afirmam que:  
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Na Constituição no ano de 1824 e 1891, fica garantido apenas o direito de igualdade. 

Devido as pressões populares e os movimentos operários, a Constituição do ano de 

1934 evidencia os direitos sociais. A Constituição do ano de 1937 mantém o direito 

de igualdade, mas recua no quesito dos direitos consagrados em 1934. Com a 

Constituição de 1946 , o princípio da igualdade se mantém e soma-se ao direito 

previdenciário à pessoa com deficiência. Na constituição de 1967, em plena ditadura 

militar, são mantido os direitos das Constituições anteriores e acrescido um direito 

específico do art. 175º: §4º Lei especial sobre assistência à maternidade, à infância, à 

adolescência e sobre a educação de excepcionais.  

A Constituição Federal (CF) de 1988, ao dispor da palavra “preferencialmente” (art. 

208), abriu campo para diversas discussões entre os estudiosos e pesquisadores do Ensino 

Especial e da inclusão acerca da difusa interpretação desse artigo. Sobre este aspecto, 

Almeida e Teixeira (2011, p. 157) ressaltaram que: 

O termo “preferencialmente”, além de polêmico, dá margem a variadas 

interpretações. Frentes ligadas às instituições especializadas que oferecem ensino 

especial embasam-se nesses argumentos, segundo suas explicações, para a prática de 

ensino, mesmo não sendo escola. Outros, porém, fundamentam-se na ideia do 

complemento de atividades escolares. [...] há ainda correntes que defendem a tese de 

que o termo “preferencialmente” enquadra-se em casos bastante específicos, como o 

de uma criança em processo de internação em longo prazo, ou com complicações 

médicas ou, ainda, com doença infecto-contagiosa que, nesses casos, a impede de 

frequentar a escola por um determinado período. (ALMEIDA; TEIXEIRA, p. 157).  

Conforme Ferreira (1998), a Constituição Federal (CF) de 1988 expressa discursos 

notórios, por meio dos quais são evidenciadas a inclusão/exclusão, quando se refere ao art. 

208, inciso III. Sobre “atendimento especializado” esse autor afirma que a interpretação pode 

levar a compreensão de que os alunos com deficiência são responsabilidade exclusiva do 

serviço de Educação Especial; outro ponto problematizado se refere à expressão “portadores 

de deficiência”, visto que não são destacados quem são estes alunos; também quando faz uso 

do termo “preferencialmente”, não fica claro a quem compete essa decisão.  

Mantoan (2003) considera que o termo “preferencialmente” quer dizer atendimento 

educacional especializado e não educação especial como instituição segregatória. Para essa 

autora: 

A Constituição admite que o atendimento educacional especializado também pode 

ser oferecido fora da rede regular de ensino, em qualquer instituição, já que seria 

apenas um complemento, e não um substitutivo, do ensino ministrado na rede 

regular para todos os alunos [...] . ( MANTOAN, 2003, p. 39). 
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Bueno e Silvia Meletti (2010, p. 2) ressaltam que “[...] neste contexto, a educação 

especial passa a ser identificada como uma modalidade de educação escolar a ser oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino a partir da educação infantil [...]”. 

É preciso salientar, portanto, que a Constituição da República Federativa do Brasil, 

instituída no ano de 1988, se configurou como um novo estatuto jurídico para o país, visto que 

marcou o processo de redemocratização após o regime militar, além de retratar a importância 

de um Estado Democrático de Direito, contrapondo-se à ordem autoritária até então vigente. 

No entanto, sua redação foi feita sob forte influência dos pressupostos políticos do 

neoliberalismo29, apresentando em seus artigos uma leitura difusa – repleta de lacunas 

observadas pelos estudiosos, as quais expressam a lógica de: 

[...] uma política pública que sempre emerge no contexto dos interesses e 

necessidades socialmente pertinentes, guardando estreita relação com representações 

sociais que cada sociedade desenvolve sobre si própria e com as estruturas de poder 

e dominação [...]. (OLIVEIRA, 2003, p. 47). 

Desse modo, torna-se evidente que o mero “estar na lei” não garante que a inclusão de 

fato aconteça, pois os impedimentos são diversos. Em relação à lei que garante o direito à 

educação escolar da pessoa com deficiência, a história mostra que a maioria das pessoas com 

deficiência, mesmo sendo contempladas em lei, ainda são matriculadas em classes e 

instituições especiais, sendo segregadas devido ao incentivo financeiro do Estado para que as 

instituições privadas de caráter filantrópico assumissem o trabalho, sendo, nesse contexto, 

explicitada a lógica do sistema capitalista neoliberal. Somente ao final dos anos de 1980 e 

início da década de 1990 que novas legislações reafirmaram como obrigatoriedade do Estado 

a garantia ao direito de todos à educação básica (especificando que a criança com deficiência 

deve ser matriculada na rede regular de ensino). 

O compromisso com a Educação Inclusiva no Brasil foi afirmado a partir de alguns 

marcos internacionais, os quais foram determinantes para que este processo se efetivasse. Na 

presente análise, seguem com destaque a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, 

conhecida como Declaração de Jomtien30 (1990), e a Declaração de Salamanca (1994)31. 

                                                           
29 Em linhas gerais, é uma soma de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do 

estado na economia. No discurso neoliberal, a educação deixa de ser parte do cenário social e político para 

adentrar no mercado globalizado e funcionar a sua semelhança. 
30 Documento que ressalta a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, tendo como objetivo a satisfação 

das Necessidades Básicas de Aprendizagem. Afirma ser consenso entre os países signatários à necessidade de 

concentrar esforços para atender as necessidades educacionais de inúmeras pessoas, pertencentes a grupos 

historicamente excluídos, privadas de educação escolar básica (UNESCO, 1990). 
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A Declaração de Jomtien enaltece o papel central da educação e afirma que grupos 

excluídos, ao longo da história “[...] não devem sofrer qualquer tipo de discriminação no 

acesso às oportunidades educacionais [...]” (UNESCO, 1990, p. 4) e, nesse contexto, afirma 

que “[...] as necessidades básicas das pessoas portadoras de deficiências requerem atenção 

especial [...]”, sendo “[...] preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à 

educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do 

sistema de ensino [...]” (UNESCO, 1990, p. 4). 

A Declaração de Salamanca, confirmando a necessidade de garantia de acesso à 

educação − afirmada pela Declaração de Jomtien (1990) − ressalta princípios, políticas e 

práticas na área das Necessidades Educativas Especiais (1994). Também, resgata os princípios 

de democracia ao afirmar que as escolas regulares com orientação inclusiva são um dos meios 

mais eficazes para o combate a práticas excludentes. Nessa perspectiva, foi realizada, entre os 

dias 07 a 10 de julho, a Conferência Mundial de Educação Especial, na cidade de Salamanca 

(Espanha), sendo elaborada a Declaração referida, cujo texto ressalta que a Educação 

Inclusiva deveria ser estabelecida em todos os países. A escola, nessa Declaração, é tida como 

um espaço educativo e democrático que recebe indistintamente todas as crianças, 

independentemente de suas diferenças, dificuldades ou deficiências, possibilitando, assim, 

uma proposta eficaz para o combate de práticas discriminatórias; mostrando-se contrária à 

prática, até então vigente, que indicava que crianças com necessidades educativas especiais 

deveriam se adequar à organização da escola. 

O Brasil, ao concordar com a Declaração de Salamanca, assume os princípios 

propostos nessa declaração, quais sejam:  

 
 Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem;   

 Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas;  

 Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 

deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade 

de tais características e necessidades; 

 Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 

regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, 

capaz de satisfazer a tais necessidades;  

 Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios 

mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 

acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para 

                                                                                                                                                                                     
31 Documento sobre princípios e práticas na área das necessidades educativas especiais, o qual representa o 

pensamento de 90 países reunidos em Salamanca – Espanha – no ano de 1994, cujo objetivo central foi firmar 

um compromisso mundial em relação à educação de pessoas com deficiência na escola regular, além de 

sustentar outras providências que precisam ser assumidas pelos governos. O Brasil, apesar de não ter feito 

parte da reunião, assumiu seus princípios (DRAGO, 2014, p. 64). 
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todos; além disso, tais escolas provêem uma educação efetiva à maioria das 

crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de 

todo o sistema educacional [...]. (UNESCO, 1994, p. 1).  

 

 

Esse documento, diferentemente de seus antecessores, convida a própria escola a ser 

responsável a se organizar de maneira a adaptar sua estrutura física e pedagógica para o 

atendimento a todas as crianças com ou sem deficiências, comprometendo-se com a 

construção de um sistema educacional de fato inclusivo. 

Essas declarações reafirmam que “toda pessoa tem direito à instrução”, afirmativa 

presente já na Declaração dos Direitos Humanos (1948). Nessa linha de pensamento, acredita-

se que a universalização do acesso ao ensino seja capaz de garantir a equidade e uma 

educação de qualidade. 

O Brasil comprometeu-se com a constituição de um sistema educacional inclusivo, 

oficializando esse compromisso por meio das legislações, responsabilizando o Estado a 

assumir o compromisso de ofertar o acesso à educação de qualidade a todos.  

Na década de 1990, destacaram-se as relações sociais capitalistas materializadas pelo 

neoliberalismo, promovendo, assim, transformações nos modelos de ingerência do Estado. 

Nesse mesmo período, as ações políticas e reformas educacionais ganharam amplitude − 

motivadas pela Constituição Federal do Brasil de 1988 − e por recomendações de organismos 

internacionais, a temática sobre inclusão passa a fazer parte do programa das políticas 

públicas no país. 

Abrir espaço para discutir sobre o tema inclusão, mesmo mediante a inúmeras 

contradições, possibilita discussões importantes sobre diferença, anormalidade, deficiência, 

igualdade, exclusão, diversidade. Essa perspectiva inclusiva, embora ignorada a muitas 

décadas, sempre esteve e estará presente na sociedade, pois abarca questões políticas, sociais 

e culturais. 

Nesse contexto, a luta pela melhoria das condições de vida da população brasileira 

está, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, intrinsicamente 

ligada ao investimento que se faz em prol da infância e adolescência. Esse documento chega 

imediatamente após duas décadas de regime autoritário e ressalta, em seu art. 55, os 

dispositivos legais supracitados ao determinar que “os pais ou responsáveis tem a obrigação 

de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. Em acordo com Silva (2013), 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

[...] rompe com a intervenção arbitrária do Estado no destino de crianças e 

adolescentes, propõe um reordenamento institucional ao romper com práticas 
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fundadas na filantropia ou caridade, gerando responsabilidades para a família, para o 

Estado e para a sociedade, pois partiu da concepção de “sujeitos de direitos”, assim, 

preconiza a garantia ampla dos direitos pessoais e sociais [...]. (SILVA, 2013, p. 23). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente objetivou modificar precisamente o histórico 

de abandono, exclusão e negação de direitos de todas as crianças e dos adolescentes, 

evidenciando-os como sujeito de direitos em busca da promoção da igualdade e da cidadania 

− princípios alicerçados nos direitos civis e políticos de toda a sociedade. 

Neste cenário, “[...] o governo brasileiro passou claramente a adequar-se à organização 

do mercado mundial globalizado na expansão do modelo econômico capitalista [...]” 

(KASSAR, 2011, p. 69) sendo, em 1990, realizada a Conferência Mundial de Educação para 

Todos, em Jomtien (Tailândia), patrocinada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO). O Brasil assinou a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, comprometendo-se em ofertar uma educação com igualdade de 

condições e de qualidade pedagógica a todos, com a garantia de um ambiente adequado para 

aprendizagem, possibilitando assim, a inclusão as crianças com necessidades educacionais 

especiais na rede pública regular de ensino.  

Dessa forma, a Educação Especial se integra a uma proposta de Educação para Todos, 

sendo publicado, em 1994, no Ministério da educação (MEC), a Política Nacional de 

Educação Especial (PNEE), cuja proposta se define como “[...] um conjunto de objetivos 

destinados a garantir o atendimento educacional do aluno portador de necessidades especiais, 

cujo direito à igualdade de oportunidades nem sempre é respeitado [...]” (Brasil, 1994, p. 7).  

Esse material, apesar de ressaltar que o trabalho com os estudantes da educação especial não 

pode se basear na compaixão e filantropia, mas sim por uma igualdade de direito, orienta o 

acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “[...] possuem condições de 

acompanhar e desenvolver atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo 

ritmo que os alunos ditos normais [...]” (BRASIL, 2010, p. 19). 

Assim, observa-se que a proposta ratifica os pressupostos construídos a partir de 

padrões homogêneos de participação e aprendizagem, indicando o atendimento educacional 

especializado: atendimento domiciliar; classe comum; classe especial; classe hospitalar; 

centro integrado de educação especial; ensino com professor itinerante; escola especial; sala 

de estimulação essencial (destinada a crianças de zero a três anos); sala de recursos. A política 

presente no material não propõe práticas educativas que possibilite a compreensão e a 

valorização dos diferentes potenciais de aprendizagem da criança no ensino comum.  Essa 

visão reafirma a manutenção e responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no 
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âmbito da educação especial (BRASIL, 2010). Ainda que publicada no mesmo ano que a 

declaração de Salamanca (1994), a PNEE (1994) mostrou-se sustentada numa perspectiva de 

integração e não de inclusão. 

No entanto, Kassar (2011, p. 71) sinaliza que os argumentos registrados em relatórios 

da UNESCO, no ano de 1988, são idênticos aos apontados na Declaração de Salamanca 

(1994), documento que marcou a Educação Especial no Brasil. Sua análise se constitui, ao 

apontar que: 

A experiência, sobretudo nos países em via de desenvolvimento, indica que o alto 

custo das escolas especiais supõe, na prática que só uma pequena minoria de alunos 

[...] se beneficia dessas instituições... [...] Em muitos países em desenvolvimento, 

calcula-se em menos de um por cento o número de atendimentos de alunos com 

necessidades educativas especiais. A experiência [...] indica que as escolas 

integradoras, destinadas a todas as crianças da comunidade, têm mais êxito na hora 

de obter o apoio da comunidade e de encontrar formas inovadoras e criativas de 

utilizar os limitados recursos disponíveis [...]. (UNESCO, 1994, p. 24-25) 

Segundo essa autora, a declaração “[...] enuncia que diante do alto custo em manter 

instituições especializadas as escolas comuns devem acolher todas as crianças independentes 

de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outros [...]” 

(KASSAR, 2011, p. 71). 

Rogério Drago (2014) ao avaliar a Declaração de Salamanca (1994), ressalta que esse 

documento validou princípios que refletem as atuais políticas inerentes à Educação Especial e 

princípios que orientam uma educação para a equidade social, destacando: 

a) O direito da educação deve ser independente das diferenças individuais; 

b) As necessidades educativas especiais não devem abranger somente as crianças 

com problemas, mas todas aquelas que possuem dificuldades no cotidiano 

escolar; 

c) A escola que deve adaptar-se aos alunos e às suas especificidades, e não o 

contrário; 

d) O ensino deve ser diversificado, rico, criativo e realizado em um espaço comum 

a todas as crianças. (DRAGO, 2014, p. 64). 

A educação inclusiva, na perspectiva descrita, é de extrema importância, porém, 

desafiadora, pois convida a uma reorganização da escola a partir de um modelo de instituição 

que se adeque a essa nova realidade, ou seja, “[...] uma escola que propicie uma mesma 

qualidade, que se revele na igualdade de oportunidades, sem demagogia, sem paternalismo e 

com responsabilidade [...]”, incorporando, assim, os princípios elencados na Declaração de 

Salamanca (KASSAR, 2013, p. 57). Além disso, a Declaração de Salamanca presume que 

para alcançar estes princípios faz-se necessário “[...] a garantia da qualificação profissional 



130 
 

dos professores, a valorização do outro como pessoa, como ser humano que possui diferenças 

que o torna parte da diversidade humana [...]” (DRAGO, 2014, p. 65). 

Processualmente, a temática sobre inclusão ganhou espaço na legislação brasileira 

com a promulgação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, por meio da designação do Capítulo V – Da 

Educação Especial. Neste, evidencia-se entremeio algumas lacunas na Lei, avanços e maior 

visibilidade da pessoa com deficiência na educação brasileira; especifica o conceito de 

Educação Especial e legisla a favor da inclusão, ao referir-se à integração das crianças com 

deficiência no sistema educacional regular, segundo define o art. 58º, cuja redação foi alterada 

pela Lei n° 12.796/2013, indicando a Educação Especial, como "modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos que são 

portadores de necessidades especiais". Expressa a Lei: 

Art. 58 . Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. 

§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

A respeito desse artigo, Demerval Saviani (1997, p. 218) aponta que apresenta um 

"[...] caráter circular, vago e genérico [...]", visto que não propicia garantia da presença da 

pessoa com deficiência no ensino comum. Mantoan (2013), apesar de concordar com os 

avanços dessa atual legislação, em relação à LDB, de 1961, quanto a certeza das crianças com 

necessidades especiais na rede regular de ensino, afirma que a interpretação subjetiva 

continua instalada, uma vez que o termo “preferencialmente” permanece na legislação,  

possibilitando, assim, que a criança com deficiência seja mantida em escolas especiais. De 

acordo com Carvalho (2003), no 2º parágrafo, evidencia-se que a nova Lei, 

[...] adota uma visão unilateral das dificuldades de aprendizagem, focalizando 

exclusivamente suas origens nas condições e necessidades do aluno. Essa visão 



131 
 

tradicional vem prevalecendo em decorrência das influências clínicas e 

patologicistas historicamente vinculadas às pessoas com necessidades especiais [...]. 

(CARVALHO, 2003, p. 90). 

Drago (2005) propõe que a criança com deficiência seja compreendida como um ser 

completo e não fragmentado; sendo preciso haver um trabalho compartilhado entre Educação 

Especial e educação comum. Ele afirma que o impedimento orgânico deve ser considerado, 

não como uma barreira, mas como um despertar social e pedagógico, mobilizando as pessoas 

e a escola para buscar novas formas de inclusão. Ferreira (1998, p. 10) complementa essa 

ideia ao pontuar que “[...] se a legislação se fixar de modo dominante nas características 

pessoais e deixar em segundo plano as condições do sistema de ensino, pode ser dificultado o 

surgimento de programas menos restritivos [...]”. 

Em acordo com a leitura realizada pelos autores citados, o presente estudo 

compreende a criança na sua totalidade, como sujeito de direitos, pois conforme as 

problematizações apresentadas ao se propor uma inclusão de fato, a criança não será inclusa 

“em função das condições específicas”, ou seja, em função das suas características pessoais e 

das suas incapacidades e inadequações. Este é um direito que lhe é garantido e não se pode 

isentar a escola de uma reorganização pedagógica que possa atender as necessidades das 

crianças, pois a perspectiva de inclusão proposta na Declaração de Salamanca (1994) reafirma 

princípios que conduzem a uma educação para a equidade social.  

No art. 59º da LDB, de 1996, perante redação alterada pela Lei n° 12.796/2013, é 

prescrito às crianças com deficiência a garantia de metodologias, currículos, recursos e 

organização específica para atender as necessidades educacionais especiais; especialização 

para os professores; educação voltada para o trabalho para integrar na sociedade; assim, na 

íntegra, ressalta que “Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns; 
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IV- educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual ou psicomotora; 

V- acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

Mantoan (2013), destacou que a LDB, de 1996, apresentou de fato a definição do 

espaço da Educação Especial na educação escolar. Contudo, não informa os pontos para a 

realização da avaliação das crianças com necessidades especiais, correndo o risco de protegê-

los frente aos padrões das especificidades ou compará-los, segundo o que a lei recomenda 

para todos. Quanto à qualificação dos professores, na perspectiva de uma educação inclusiva, 

essa autora faz a defesa de que os professores necessitam de uma boa formação para ensinar a 

todas as crianças, não em específico às crianças com deficiência; por isso, acredita que mais 

importante que a especialização é a formação inicial e continuada dos professores, para que 

possam atender às necessidades educacionais de todas as crianças na rede regular de ensino. 

No ano de 1999, foi homologada a Declaração da Guatemala, parte da Convenção 

Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência. Esse documento também embasa a política nacional, visto que, em 

7 de junho de 1999, essa convenção é assinada pelo Brasil, passando a ser “Estado parte”, 

sendo ratificada em 15 de agosto de 2001. Essa Declaração, na interpretação de Rogério 

Drago, tem como princípio básico,  

[...] a garantia de que os governos assumirão o compromisso de se adequarem as 

instalações que facilitem o transporte, a comunicação e o acesso público das pessoas 

deficientes; promover ações no sentido de facilitar o acesso à educação, à saúde, ao 

emprego, à assistência social, aos esportes, às atividades políticas e cidadania; 

proclamar a igualdade de oportunidades e condições de vida perante a sociedade 

como um todo, no sentido de eliminar preconceitos e discriminações, pois as pessoas 

deficientes tem o direito de participar na elaboração e na execução de medidas e 

políticas públicas para a busca de qualidade de vida adequada à sua satisfação 

pessoal (DRAGO, 2014, p.65). 

A Convenção da Guatemala, ONU (1999), ressalta que a deficiência pode gerar 

contextos de discriminação, sendo importante e preciso desenvolver ações e medidas 

preventivas, dentre estas a clareza e definição dos conceitos de deficiência e discriminação. 

Nessa Convenção (1999), o termo deficiência é definido no art. I, como sendo “[...] uma 

restrição física, mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória, que limita a 
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capacidade de exercer uma ou mais atividades da vida diária, causada ou agravada pelo 

ambiente econômico e social [...]”. Contudo, é sabido que mesmo dentro de uma proposta com 

práticas inclusivas pode haver discriminação; esse conceito, nessa convenção, foi assim 

definido: 

[...] "discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência" significa toda 

diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de 

deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou percepção de deficiência 

presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência 

de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais [...]. (ONU, 1999). 

Neste mesmo ano de 1999, no Brasil, foi criado o Decreto nº 3.298, que regulamenta a 

Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência. Seu texto define a educação especial como uma modalidade transversal a todos 

os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação especial 

ao ensino regular (BRASIL, 2010). 

Importantes concepções e marcos políticos legais no cenário da Educação Especial 

foram constituídos na década de 1990. A partir dos anos 2000, ocorreram avanços 

significativos quanto às políticas para a pessoa com deficiência na perspectiva da inclusão.  

Teixeira, Oliveira e Sousa (2018), elaboraram uma síntese abrangente dos marcos 

legais no período de 2000 a 2018, demonstrando os avanços expressos nos marcos 

regulatórios para a Educação Especial na perspectiva da inclusão, ressaltando, dentre outras 

formas de conceber e reorganizar o sistema educacional de ensino, a importância e 

necessidade de ofertar formação de educadores; de ampliar e aprimorar as práticas educativas; 

de garantir a efetivação das políticas públicas, para que o acesso e a permanência das crianças 

com deficiência à educação especial na perspectiva da inclusão sejam garantidas, de fato. 

Dando sequência ao processo de mudança no campo do ensino especial, as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, em acordo com a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) nº 2/2001, no art. 2º, determinam que: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes, cabendo às escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos [...]. (MEC/SEESP, 2001). 

As Diretrizes ampliam o caráter da “Educação Especial para realizar o atendimento 

educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização”, prevista no seu art. 
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2 (BRASIL, 2010, p. 13). Porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não 

potencializam a adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de ensino. 

Assim, compreende-se que a Educação Especial como substitutiva do ensino regular voltaria a 

assumir o caráter segregacionista, de assistência e integração de períodos anteriores e não de 

inclusão. 

Nesse contexto, acirra-se a discussão sobre a proposta da Educação Inclusiva que se 

mostra com princípios e conceitos diferenciados da Educação Especial. Segundo a LDB n° 

9.394/96, no Capítulo V, art. 58, Educação Especial é uma modalidade de ensino escolar, que 

possui recursos, serviços e pessoas para atender as especificidades das pessoas com 

deficiência. Jannuzzi (2004) afirma que as concepções que centralizam a manifestação 

orgânica da deficiência, vem influenciando diretamente a área da Educação Especial, por 

enfocarem as características individuais dos sujeitos e a categorização da patologia.  Em 

acordo com a definição expressa por Drago (2014), o presente estudo compreende que a 

Educação Inclusiva propõe o reconhecimento de todas as diferenças, com qualidade, sem 

estigmatização ou discriminação, cuja efetivação e que culminaria com um novo modo de 

organização do sistema Educacional, indo além da mera escola em si. 

Foi nessa concepção de Educação Inclusiva que em janeiro de 2008 foi publicada a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), 

apresentando-se como “[...] um paradigma educacional fundamentado na concepção de 

direitos humanos, que conjuga a igualdade e diferença como valores indissociáveis [...]” 

(Brasil, 2008, p. 5). Esse documento se difere da PNEE (1994), pois não exclui nem distingue 

os alunos perante as suas características individuais, ao contrário, propõe que os diagnósticos 

que têm como base características mentais, físicas, culturais e linguísticas sejam 

contextualizados e não categorizados. Assim, a PNEEPEI (2008) define a Educação Especial 

da seguinte maneira:  

 A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza 

os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular (BRASIL, 2008). 

A PNEEPEI (2008) esclarece que a Educação Especial deixou de ser uma “[...] 

modalidade substitutiva do ensino comum para pessoas com deficiência, tornando-se uma 

modalidade transversal e complementar/suplementar da formação do aluno com deficiência 

[...]” (MANTOAN, 2018, p. 30). Assim, nessa nova perspectiva compreende-se que são 
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alunos da educação especial: “[...] aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial que em interação com diversas barreiras podem ter 

restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade [...]” (BRASIL, 2008, p. 

15). Com essa nova política fica estabelecido que crianças e jovens “[...] com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação [...]” (BRASIL, 

2008, p. 14) sejam inseridos nas escolas regulares, favorecendo o exercício pleno de cidadania 

que nessa lógica propicia eliminar barreiras e práticas discriminatórias a essa parcela da 

população. Segundo Mantoan, “O enfoque na quebra de barreiras e não na deficiência fez da 

PNEEPEI um documento inovador, revolucionário, do ponto de vista da inclusão escolar [...]” 

(MANTOAN, 2018, p. 10). 

Com essa nova política, diferentes desafios precisam ser enfrentados ao deparar-se 

com a realidade cotidiana das escolas públicas brasileiras, tais como professores inseguros;  

turmas superlotadas; escassez de recursos; redes de apoio desarticuladas ou inexistentes, 

dentre outros. Porém, é essa nova reorganização institucional que a Educação Inclusiva 

propõe. Transformações na educação são necessárias para que a PNEEPEI se efetive, pois ela 

assume lugar de destaque ao propor novas práticas que produzem efeitos sobre os modos de 

concepção direcionados às pessoas com deficiência.       

Em abril do ano de 2018, surgiu uma proposta de reformar as diretrizes fundamentais 

da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), 

sendo anunciada em uma reunião organizada pela Secretaria Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Ministério da Educação (MEC) 

(BRASIL, 2008). Assim, O Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença 

(LEPED) da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (FE/Unicamp), 

coordenado pela professora Mantoan, em parceria com diversas instituições, universidades, 

pesquisadores e movimentos sociais de todo o país, construíram o documento intitulado Em 

defesa da PNEEPEI: Análise e manifestação sobre a proposta do Governo Federal de 

reformar a PNEEPEI (MEC/2008),  pontuando questões fundamentais em relação ao 

movimento que a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) do Ministério da Educação (MEC) estava fazendo. 

Segundo o grupo de estudiosos, do LEPED, a intenção de atualizar a PNEEPEI, após 

dez anos de sua promulgação, “[...] seria desejável caso houvesse o objetivo de monitorar e 

aperfeiçoar sua implementação com base em estudos e pesquisas sobre o processo de 

implantação de suas diretrizes, no âmbito das escolas[...]”(LEPED/UNICAMP, 2018, p. 6). 

Iniciativas que diferem do monitoramento não revelam a situação real sobre os aspectos 



136 
 

eventualmente a serem alterados. A atual gestão do MEC, ao propor retirar do nome da 

Política o termo “na Perspectiva da Educação Inclusiva” revela, segundo esse grupo de 

estudiosos, o caráter retrógrado da proposta.   

Mantoan (2018) e demais estudiosos ressaltaram que ainda nos anos 2000, as práticas 

e a organização dos sistemas de ensino se baseavam no Modelo Médico/Integracionista. A 

PNEEPEI, de acordo com a autora, havia tirado o Brasil de um atraso de mais de 30 anos ao 

adotar a matriz teórica do Modelo Social32. A defesa desse grupo em relação à PNEEPEI foi 

baseada em diferentes avanços apresentados, a partir dessa política, durante os dez anos de 

vigência na educação inclusiva, tais como direcionar o foco para eliminar as barreiras; o 

direito das pessoas com deficiência gozar de seus direitos, em igualdade com os demais; as 

famílias, que antes só buscavam as escolas e classes especiais, puderam matricular seus filhos 

com deficiência nas escolas da rede regular de ensino; a nova conotação da educação especial, 

que assume uma modalidade transversal, não substitutiva, que atua na escola como um todo, e 

fora dela também.  

Assim, para o grupo de estudiosos defensor e propositor de uma educação, de fato, 

inclusiva, torna-se inadmissível que uma reforma da PNEEPEI trouxesse de volta o conceito 

ultrapassado e inconstitucional do entendimento da Educação Especial como modalidade 

escolar substitutiva. Além disso, foi entendido que toda e qualquer alteração proposta para a 

PNEEPEI fosse realizada em consulta pública, após interlocução democrática com todas as 

esferas, entidades e pessoas interessadas e envolvidas com a educação inclusiva.   

A inclusão faz parte de um processo político no qual a Educação Especial vem sendo 

convidada a ressignificar o conceito de deficiência e a constituir-se partícipe da construção de 

uma Educação Inclusiva. O conceito de deficiência e discriminação apresentou uma evolução 

ao longo dos anos, desde a Convenção da Guatemala (1999). Conforme a Convenção da ONU 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) e a Lei Brasileira de 

Inclusão (Lei nº 13.146/2015), a pessoa com deficiência, de acordo com o art. 2º  é “[...] 

aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas [...]” 

(BRASIL, 2015, p. 1). 

                                                           
32 O Modelo Social considera, portanto, a deficiência do meio, do que é externo ao sujeito, para definir a 

inserção deste em ambientes de vida escolar, de lazer, no seu território, na família, no trabalho... A pessoa 

vive conforme o que lhes proporcionam esses ambientes, afirmou Vincent Assante, ainda em 1976, quando 

membro do Conselho Econômico e Social da França e autor do relatório “Situação de Deficiência e Quadro 

de Vida” (PLAISANCE, 2010). 
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O conceito de discriminação também presente na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 

13.146/2015) apresentou significativa evolução conceitual, apontando que: 

Art. 4  Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.  

§ 1° Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, 

restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de 

prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de 

adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) foi sancionada em julho de 2015, 

contudo, esse importante marco regulatório passou a vigorar somente em janeiro de 2016. A 

principal mudança a ser destacada nesta Lei é o conceito de deficiência, que deixou de ser 

concebido como uma condição estática e biológica da pessoa, passando a ser compreendido 

como o resultado da interação das barreiras impostas pelo meio com as limitações da natureza 

física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo. Nessa perspectiva, compreende-se que a 

deficiência está no meio e não nas pessoas; assim, se um lugar não pode receber todas as 

pessoas, esse lugar é deficiente. 

3.4 Educação Inclusiva na Educação Infantil 

Historicamente, o percurso da Educação Infantil se aproxima em alguns aspectos do 

percurso da história da criança/pessoa com deficiência, ambas marcadas pela assistência e 

filantropia, as quais, de certa maneira, proveram algum tipo de educação. Na verdade, durante 

o século XX as crianças de zero a seis anos filhas de trabalhadoras eram atendidas em escolas 

maternais, internatos e creches, os quais, de fato, ofereciam somente os cuidados básicos, 

garantindo a vida das crianças; parecido com o papel ofertado pelas instituições, tais como 

hospitais, prisões e abrigos, as quais recebiam as pessoas com deficiência. O objetivo 

principal de muitas dessas instituições custodiais, assistenciais e de educação era o de 

manutenção da vida, pois as pessoas/crianças eram vistas como seres que apresentavam 

ausências, incompletude, frente às anomalias, limitações, carências e imperfeições, cujas 

propostas de atendimento tinham como objetivo a correção do defeito.  

A organização e luta de diferentes movimentos sociais foram fundamentais para as 

conquistas sociais e políticas ao longo do tempo, no que se refere aos direitos no âmbito da 

Educação Infantil e da inclusão, ambas vistas como direito da criança e direito humano.   
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A trajetória da Educação Inclusiva, como já mencionado no presente trabalho, ganhou 

evidência e maior força na década de 1990, conseguindo avanços significativos quanto às 

políticas públicas a partir dos anos de 2000, ainda que se admita que as práticas e a 

organização dos sistemas de ensino tenham mantido a proposta de trabalho no Modelo 

Médico/Integracionista. 

Pelo que foi possível analisar nessa pesquisa, a Educação Inclusiva no âmbito da 

Educação Infantil ainda se mostra um campo novo de estudo, pois as produções voltadas para 

a temática da inclusão ressaltam maior número de trabalhos publicados sobre o direito das 

crianças; formação de professores, políticas, legislação, currículo. Assim, buscou-se 

mencionar as políticas públicas para a inclusão educacional na Educação Infantil, as quais 

estão inseridas nas legislações, programas e referenciais curriculares educacionais e algumas 

poucas pesquisas voltadas para a temática da inclusão na Educação Infantil. 

A Educação Infantil, enquanto um direito social, constituiu-se em meio a inúmeras 

lutas de diferentes movimentos sociais, tendo assegurado o direito garantido de acesso a todas 

as crianças às creches e pré-escolas com a Constituição Federal de 1988, por meio da qual se 

passou a conceber a Educação Infantil como dever do Estado e opção da família. Nesse 

mesmo período, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) criado pela Lei n° 8.069/1990 

promoveu o olhar para a inclusão da criança deficiente no contexto educacional brasileiro, 

pois esse documento em seu art. 35 ratifica a todas as crianças “[...] a igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola, o direito de ser respeitado por seus professores e o 

acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência [...]” (BRASIL, 1990). 

Esse direito social se legitima com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), nº 9.394/96, que estabelece em seu art. 58 que a Educação Infantil, como a primeira 

etapa da Educação Básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral de “todas” as 

crianças, do nascimento aos seis anos. A Lei apresenta como objetivo que este espaço seja de 

cuidado e educação e responsabiliza os municípios pela educação e organização de creches 

para crianças de zero a três anos e pré-escolas para as crianças de quatro a seis anos. 

A LDBN, de 1996, também estabelece no seu Capítulo V a Educação Especial como 

modalidade da educação escolar, abrangendo todos os níveis de ensino, desde a Educação 

Infantil ao Ensino Superior. Assim, faz-se necessário evidenciar que a especificidade escolar 

dessa modalidade “[...] é uma maneira de marcar seu distanciamento do modelo médico-

psicológico ou clínico, uma característica que resiste nas práticas de alguns profissionais que 

atuam em educação especial [...]” (PRIETO, 2008, p. 20). 
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Na compreensão de Drago (2011), essa legislação representou um grande avanço para 

o processo educacional das pessoas com deficiência, uma vez que responsabiliza os 

municípios a implementarem a Educação Inclusiva e a universalizar o ensino para os cidadãos 

de zero a 14 anos de idade, tornando obrigatória a oferta da Educação Infantil e Fundamental 

para todas as crianças e jovens que neles residem. 

Com o objetivo de oficializar a Educação Infantil no Brasil, vários documentos foram 

produzidos, como foi o caso do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI), publicado no ano de 1998 pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC),  com o 

objetivo de orientar o trabalho pedagógico nas Instituições de Educação Infantil, propondo 

como eixo pedagógico a diversidade, o brincar, a interação, a comunicação e a socialização 

das crianças em diversificadas práticas sociais não dissociadas ao cuidar e educar. Entretanto, 

de acordo com Cerisara (1999), a proposta pedagógica apresenta um teor escolarizante para a 

Educação Infantil e aborda de maneira muito superficial a inclusão da criança com deficiência 

nos espaços de Educação Infantil.   

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), instituídas em 

1999, elegem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação, para  fins de orientar as políticas públicas e a 

elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de 

Educação Infantil. Porém, no período em que foi instituída não havia em sua redação nenhum 

termo que referenciasse à proposta da Educação Inclusiva, portanto, somente dez anos depois, 

a partir da Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009, as DCNEI trouxeram em seu art. 6º, 

em seus princípios éticos, o indicativo de: “[...] respeito ao bem comum, ao meio ambiente e 

às diferentes culturas, identidades e singularidades [...]” (BRASIL, 2009, p. 6). O item 

Organização de Espaço, Tempo e Materiais evidencia de maneira mais específica quanto à 

importância de haver nas instituições de Educação Infantil “A acessibilidade de espaços, 

materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação [...]” (DCNEI, 2010, p. 20). 

Como propósito de constituir uma Educação Inclusiva para as crianças com 

deficiência na Educação Infantil, vários documentos foram elaborados no Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) com o objetivo de orientar a materialização dessa proposta, nessa 

etapa de ensino. O olhar do Plano Nacional de Educação (PNE/2001) voltado para a inclusão 

educacional na Educação Infantil teve por objetivo propor programas de detecção precoce 

para identificação das alterações no processo de desenvolvimento e de medidas de prevenção 

na área da deficiência visual e auditiva das crianças de zero a seis anos. Dez anos mais tarde, 
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o PNE/2014-2024 sinalizou a possibilidade de perceber que a inclusão, a diversidade e a 

igualdade de crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação foi considerada nas estratégias 1.11, da meta 1, que diz respeito à 

Educação Infantil; Essa, por sua vez, se relaciona com a meta 4, na proposição de assegurar 

na educação infantil as previsões quanto à formação de professores e das equipes 

multiprofissionais, infraestrutura física e aquisição de materiais didáticos, equipamentos e 

recursos de tecnologia assistiva (BARBOSA; ALVES; MARTINS; SOARES, 2014). 

A Resolução nº 02 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

instituiu as Diretrizes Nacionais de Educação Especial na Educação Básica, de 2001. Esse 

documento solicita que a educação dos estados e municípios revejam os currículos e atendam 

as diversidades e necessidades educacionais de todas as crianças, sendo elas avaliadas de 

acordo com os seus sucessos. Também solicita que se possibilite equipes de apoio à Educação 

Inclusiva, colocando a Educação Especial como proposta pedagógica com o objetivo de 

atender as necessidades individuais de cada criança, assegurando condições necessárias de 

uma educação de qualidade para todos. Quanto à Educação Infantil, esse documento não 

menciona como seria a organização político-pedagógica, contudo, pontua ser “[...] 

indispensável a integração dos serviços educacionais com os da área de Saúde e Assistência 

Social, garantindo a totalidade do processo formativo e o atendimento adequado ao 

desenvolvimento integral do educando [...]” (BRASIL, 2001, p. 56). 

O presente estudo tem acordo com Kassar (2002),  que ao realizar uma leitura mais 

aprofundada sobre essas Diretrizes, aponta criticamente alguns aspectos que podem colaborar 

com a exclusão já presente nas escolas, como exemplo, quando se responsabiliza a mudança à 

cada unidade escolar frente à sua “opção inclusiva”; e no art. 3º quando pontua “[...] 

promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica [...]” (BRASIL, 

2001, p. 1). Segundo a autora, a crença no “desenvolvimento das potencialidades” denota que 

os fundamentos da legislação se baseiam nas “possibilidades inatas”, estabelecendo uma visão 

idealista de desenvolvimento humano. Kassar (2002) afirma que é arriscado, pois: 

[...] se acredita que a escola deve desenvolver a capacidade de cada um (dentro das 

potencialidades que, em última instância, são próprias do indivíduo), certamente o 

fracasso será explicado pela falta de capacidade do aluno e nunca pela não 

adequação do processo pedagógico [...]. (KASSAR, 2002, p. 16). 
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Segundo o autor, nessa linha de raciocínio, se responsabiliza a criança com deficiência 

por não conseguir se adequar às propostas realizadas na escola. 

O Ministério da Educação e Cultura, por meio da Secretaria Especial e em colaboração 

com especialistas das instituições de Ensino Especial lançaram, no ano de 2003, a Coleção 

Saberes e Práticas da Inclusão – Educação Infantil. Esse material, destinado à creches e pré-

escolas, é composto por oito volumes, sendo eles: 1) Dificuldades Acentuadas de 

Aprendizagem ou Limitações no Processo de Desenvolvimento; 2) Dificuldades Acentuadas 

de Aprendizagem – Deficiência Múltipla; 3) Dificuldades de Comunicação e Sinalização – 

Deficiência Física; 4) Dificuldades de Comunicação e Sinalização – Surdocegueira/Múltipla 

Deficiência Sensorial; 5) Dificuldades de Comunicação e Sinalização – Surdez; 6) 

Dificuldades de Comunicação e Sinalização - Deficiência Visual e Altas 

Habilidades/Superdotação. Apesar de na introdução do material citado estar apresentado um 

“olhar” voltado para o respeito às diferenças, ressaltando a importância de um espaço 

inclusivo, prevaleceu nos demais cadernos ideias e informações sobre necessidades educativas 

especiais, bem como estratégias didático-metodológicas específicas, apresentando recursos 

especiais e condições de acessibilidades para responder às necessidades das crianças com 

deficiências: física, múltipla, visual, surdez, surdocegueira, superdotação e dificuldades de 

aprendizagem. Nessa perspectiva, a publicação enfatiza a proposta do Ensino Especial e não, 

de fato, as práticas inclusivas, como se intitula coleção. 

Considerada um marco de justiça e equidade social no Brasil, sendo aprovada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), de 2006, a Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, de 2007, surgiu para promover, defender e garantir condições de vida com 

dignidade e a emancipação dos cidadãos e cidadãs − não só do país como do mundo − que 

apresentam alguma deficiência. A redação da Convenção reafirma o conteúdo da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, apresentando princípios como: 

[...] o respeito pela dignidade inerente, a independência da pessoa, inclusive a 

liberdade de fazer as próprias escolhas, e a autonomia individual, a não-

discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pela 

diferença, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre o 

homem e a mulher e o respeito pelas capacidades em desenvolvimento de crianças 

com deficiência [...]. (BRASIL, 2007, p. 9) 

Nessa perspectiva, educar para a Educação Inclusiva é educar as crianças, jovens, 

adultos e idosos para os direitos humanos, ou seja, é formar uma sociedade mais justa, 

acolhedora e respeitosa que saiba conviver com as diferenças. Para isso, se faz necessário 
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mudanças de concepções, práticas educativas e reorganização no ensino regular 

(MANTOAN, 2006). 

Esse documento não apresenta especificamente uma proposta inclusiva para a criança 

com deficiência na Educação Infantil, mas em seu art. 7 “[...] assegura às crianças com 

deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em 

igualdade de oportunidades com as demais crianças [...]”. Complementando, no art. 30 o 

direito da criança com deficiência à “[...] participar de jogos e atividades recreativas, 

esportivas e de lazer, inclusive no sistema escolar [...]. Quanto à educação, no art. 24 reafirma 

que: “Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação e 

assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis [...]”. Assim, é reafirmado o 

direito e a importância das crianças com deficiência a vivenciarem nos espaços de Educação 

Infantil contextos coletivos de interação e aprendizagem por meio da brincadeira; essa defesa 

está presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), de 

2009. 

Implementada pelo Ministério da Educação, no ano de 2008, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) reconhece o movimento 

mundial pela educação inclusiva como “[...] uma ação política, cultural, social e pedagógica, 

desencadeada em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de discriminação [...]” (BRASIL, 2008).  

Como diretriz, esse documento sinaliza que o acesso à educação tem início  na 

Educação Infantil, pois nessa etapa: 

[...] o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de 

estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a 

convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a 

valorização da criança [...] e o atendimento educacional especializado é organizado 

para apoiar o desenvolvimento dos estudantes, constituindo oferta obrigatória dos 

sistemas de ensino [...]”. Deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, 

na própria escola ou centro especializado que realize esse serviço educacional [...]. 

(BRASIL, 2008).  

Dessa maneira, a PNEEPEI adota as medidas de apoio à inclusão escolar, 

institucionalizando o acesso à classe comum e a oferta do atendimento educacional 

especializado, complementar ou suplementar à escolarização. 

É expresso, de acordo com a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (PNEEPEI), de 2008, e o Censo Escolar MEC/INEP, o aumento do 

número de crianças com deficiência que ingressaram na Educação Infantil em turmas comuns. 
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Na rede pública verifica-se um crescimento de 322%, passando de 12.286 estudantes, em 

2003, para 51.891, em 2015. Esse aumento mostrou-se contínuo e expressivo nos anos 

posteriores. Segundo dados apresentados no Censo Escolar MEC/INEP – Educação Especial 

(alunos de Escolas Especiais, Classes especiais e Incluídos), no ano de 2017, apresentou no 

total de 60.308 de crianças, havendo, no ano de 2018, um aumento para o total de 70.198 

crianças.  

Esse aumento se deu também em consonância com a Emenda Constitucional nº 59,  

aprovada em 9 de novembro 2009, que tornou obrigatória a matrícula de crianças de quatro e 

cinco anos na Educação Infantil, incluindo o aumento na oferta de escolas, o qual, no caso da 

creche, cresceu 19,4%. O aumento das matrículas na Educação Infantil, segundo o Censo 

Escolar MEC/INEP, subiu de 8.279.104, em 2016, para 8.508.731, no ano de 2017, 

apresentando 72% do total de atendimento na rede pública.  

Apesar do número de matrículas ter aumentado, de acordo com o Censo Escolar 

MEC/INEP, houve uma redução no número de pré-escolas (de 106.204, em 2016, para 

105.200, em 2017) e de escolas de Educação Infantil (de 117.191 para 116.472). 

Simultaneamente, houve crescimento na quantidade de creches, que saltaram de 65.249 para 

67.902. Assim, compreende-se que não basta oportunizar a expansão e o acesso da criança às 

instituições, pois um ensino de qualidade na Educação Infantil, dentre os inúmeros elementos 

necessários, necessita de acessibilidade e estrutura física na instituição e precisa atender as 

necessidades básicas das crianças nessa faixa etária de zero a cinco anos.  Os dados do 

MEC/INEP apontam que apesar de haver uma ampliação no quantitativo de creches, algumas 

se destacam pela precariedade em relação à estrutura, pois 61,1% têm banheiro adequado à 

educação infantil e apenas 33,9%, berçário e só 32,1% das escolas contam com banheiro 

adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. 

A proposta de expansão do número de crianças na Educação Infantil faz sentido, desde 

que haja “[...] investimentos que oportunize experiências enriquecedoras e emancipadoras no 

percurso escolar de todas as crianças brasileiras e não uma imposição às famílias apenas como 

meio de atingir a universalização do ensino [...]” (DANTAS, 2012, p. 106). Nesse sentido, o 

presente estudo considera positiva a Lei n° 12.796, ao garantir tal obrigatoriedade de 

matrícula aos quatro anos de idade, desde que propicie avanço no cenário educacional 

brasileiro, o reconhecimento e a valorização da Educação Infantil, ao contrário do prenúncio 

de um processo de antecipação da escolarização. 

Assim, faz-se necessário e importante pensar numa Educação Inclusiva que se inicie 

desde a Educação Infantil, indicando que esta perspectiva de educação se configure para além 
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de colocar as crianças pequenas dentro de instituições de ensino. Como ressalta Firmino e 

Silva (2017): 

Uma escola que vise a efetivação de uma educação na perspectiva inclusiva precisa 

estar aberta para a diversidade sua transformação não se remete somente a questões 

de acessibilidade arquitetônica. A acessibilidade e receptividade ao diverso tem que 

estar presente em todos os espaços da escola. Na parte estrutural, na proposta 

político pedagógica de ensino, na formação profissional do docente e demais 

servidores que ali se encontram, afinal, todos, em maior ou menor grau estarão em 

contato direto e indireto e inseridos no contexto do processo de inclusão [...]. 

(FIRMINO; SILVA, 2017, p. 3) 

A Educação Inclusiva no Brasil foi e continua sendo constituída, configurada e  

embasada nas legislações, cujo foco vai sendo qualitativamente reelaborado, apresentando 

avanços significativos se comparada a outros países. No entanto, na prática apresenta-se ainda 

(apesar dos avanços frente aos dados apresentados) insatisfatória frente às necessidades, de 

fato, apresentadas na realidade escolar.  

A inclusão, nessa perspectiva, é concebida como um fato não somente educacional, 

mas principalmente social, cultural e político, visto que retrata uma jornada histórica de 

transformações ideológicas de uma sociedade, na qual o homem é ativo colaborador dessa 

história.  
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4 O BRINCAR DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO  INFANTIL NO 

MUNICÍPIO DE TRINDADE 

Os temas, estudos e pesquisas referentes ao brincar e à brincadeira/jogo, 

imediatamente nos remete ao período da infância e à figura da criança. A presente pesquisa, 

pautada na perspectiva sócio-histórico-dialética, compreende a infância na sua pluralidade, 

não concebendo a existência de uma única infância. Como já enfatizado nesse trabalho, as 

infâncias estão relacionadas aos lugares que as crianças ocupam nas diferentes sociedades e 

grupos, estando de acordo com as condições sócio-histórico-culturais que a criança está 

inserida.  

Pertencentes a diferentes classes sociais e culturas, experienciando várias situações 

econômicas, políticas, religiosas e culturais, a criança com ou sem deficiência esteve inserida 

em contextos diversos ao longo da história. Nessa perspectiva, admite-se que toda criança 

com ou sem deficiência é sujeito sócio-histórica de direitos, pois vivencia uma relação 

dialética com as outras crianças e demais pessoas que a cercam, apropriando-se das produções 

culturais de forma ativa. 

Sendo a brincadeira uma atividade social, humana, na perspectiva sócio-histórico-

dialética ela é assumida como espaço privilegiado de interação infantil e de constituição da 

criança como sujeito humano, produto e produtor de história e cultura. Assim, devido à sua 

importância, o brincar é concebido como um direito a ser garantido à todas as crianças. Tendo 

por base essas premissas, entende-se que a deficiência é só uma característica de determinadas 

crianças e, por isso, não a define em sua totalidade, portanto, não podendo ser dito para elas e 

para os outros do que elas poderiam ou não brincar. 

Nesta seção, será apresentada a caracterização do campo de pesquisa, descrevendo um 

pouco sobre a cidade de Trindade, município de Goiás, local onde essa pesquisa foi realizada. 

Na sequência, a Educação Inclusiva na Educação Infantil de Trindade pontua sobre a 

concepção de Educação Infantil na perspectiva inclusiva presente nos documentos da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com destaque para o quantitativo de crianças 

matriculadas na Educação Infantil e pré-escola do ano de 2011 a 2017. Dando continuidade ao 

tema Educação Inclusiva, foram eleitas duas categorias para compor a análise dessa temática: 

a) Percepções sobre a criança com deficiência; b) Concepção sobre a Educação Inclusiva na 

Educação Infantil. 

Será apresentada a caracterização do campo e da realização da etapa empírica, por 

meio de imagens e descrição dos espaços e dos participantes da pesquisa. No último tópico, 
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para a compreensão sobre como se dá a brincadeira da criança com deficiência na Educação 

Infantil no CMEI Jardim Scala, foram eleitas para as análises e discussão dessa temática três 

categorias e subcategorias: 1) Tempos e espaços ofertados para a brincadeira na Instituição; 2) 

Brincadeiras e interações vivenciadas pelas crianças com deficiência física; 2.1 Brincadeiras e 

interações iniciadas pelas crianças; 2.2 Brincadeiras e interações propostas pelas professoras; 

3) Barreiras que as crianças com deficiência física encontram para brincar e realizar outras 

atividades no CMEI. Essas categorias e subcategorias contribuíram para a compreensão sobre 

como brincam as crianças com deficiência física; como interagem nas brincadeiras com 

crianças sem deficiência e quais são as barreiras que elas encontram para brincar na Educação 

Infantil, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jardim Scala do município de 

Trindade. 

4.1 Caracterização do campo de pesquisa 

A realização da pesquisa sobre o município de Trindade partiu da importância de 

situá-lo dentro de um contexto maior, para além do qual está inserido, apresentando primeiro 

alguns dados em relação ao Brasil e ao Estado de Goiás. Segundo os dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), de 2017, o Brasil apresenta uma área 

territorial de 8.515.759,090 km²; possui 26 Estados federados, um Distrito Federal e 5.570 

municípios. No último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de 2010, o país apresentou uma população de 190.755.799, com uma projeção 

estimada da população para o ano de 2019 com cerca de 210 milhões de habitantes. A maior 

parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas. Já 15,28% dos brasileiros 

vivem em áreas rurais. Na região Centro-Oeste, 90% da população vive em área urbana. O 

salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 2,1 salários mínimos, segundo dados do 

IBGE (2017). A incidência da pobreza consta de 45,5% em dados do IBGE do ano de 2003. 

Neste contexto, se insere o trabalho infantil entre as crianças de dez a dezessete anos com o 

percentual de 14,7%, com  a maioria trabalhando no comércio, de acordo com o Censo do 

IBGE (2010). 

O Estado de Goiás, situado na Região Centro-Oeste, é constituído por três Estados 

(Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), incluindo o Distrito Federal. No último censo 

(2010), apresentou densidade demográfica de 17,65 hab./km² com uma população de 

6.003.788 pessoas. No entanto, a população para o ano de 2019, segundo o IBGE,  apresenta 
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estimativa de mais de sete milhões de pessoas. Somente em Goiás existe 246 municípios, 

subdividido em 18 microrregiões e 5 mesorregiões. 

Trindade é um município brasileiro situado no Estado de Goiás, Região Centro-Oeste 

do Brasil. Pertence à Mesorregião do Centro Goiano e à Microrregião de Goiânia (Ver Figura 

1), estando localizado a oeste da capital do Estado. Com uma área de aproximadamente 719 

km², é o 8º município mais populoso do estado goiano e o 249º do Brasil, com 125.328 

habitantes (Ver Quadro 5), segundo estimativas, de 2018, do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE).  

Figura 1− Localização de Trindade no mapa da Mesorregião do Centro Goiano. 

 

Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010). 

Quadro 5 − Estimativa da População em Trindade 

Nº de Habitantes 
Total de Habitantes Zona Rural Zona Urbana 

104.488 100.106 4.382 

Fonte: Mapa da Wikipédia editado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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Trindade surgiu, conforme dados do IBGE, do extinto município de Campinas, o qual, 

em 1909, tinha como Distrito Barro Preto. Após sua fragmentação, em 1920, muda-se de 

nome em homenagem à história dos garimpeiros Ana Rosa e Constantino Xavier, casal que 

encontrou uma medalha com a ilustração do Divino Pai Eterno na mesma região em que está 

situado, atualmente, o Santuário da Basílica (Ver Figura 3), templo que atrai cristãos à cidade 

durante a Festa do divino Pai Eterno e demais períodos do ano. 

De acordo com a tradição, o casal de garimpeiros encontrou um medalhão com a 

imagem da Santíssima Trindade, coroando a Virgem Maria. A partir daí, famílias de amigos e 

vizinhos começaram a se reunir para rezar o terço em louvor ao Divino Pai Eterno. 

Constantino e Ana Rosa perceberam que aquele medalhão não era propriedade deles. Era uma 

graça do Pai Eterno e deveria ser partilhada com todos. Foi assim que por volta de 1848, eles 

decidiram construir uma pequena capela, coberta de folhas de buriti, para que o público 

tivesse acesso permanente à relíquia. Era crescente o número de pessoas que vinham de todas 

as partes, pedindo e agradecendo as graças que o Divino Pai Eterno lhes concedia (GOMES, 

2005, p. 15). 

Atualmente, Trindade é considerada a capital católica do estado. As novenas têm 

início nove dias antes do primeiro domingo do mês de julho. Nessa ocasião, ocorre uma 

romaria com afluência de milhares de turistas de várias regiões do país e devotos do Divino 

Pai Eterno. Esta característica do município confirma os dados apresentados da população 

residente por religião, segundo o IBGE (2010), que indica que a comunidade Católica 

Apostólica Romana apresenta um quantitativo de 62.925 fiéis enquanto a religião Evangélica 

um número de 31.799 e a religião Espírita 1.776. Surgindo, então, um cenário turístico-

religioso no município a impulsionar o seu desenvolvimento socioeconômico e cultural.  

Assim, pode-se dizer que a religião é literalmente o distintivo que representa o 

município de Trindade, pois, de acordo com o Decreto Municipal nº 14, de 15 de janeiro de 

1921, foi criada a Bandeira de Trindade, na qual as cores e os símbolos expressam 

simbologias da religião Católica Apostólica Romana, assim como as cores verde, amarela e 

azul representam a Nação, o Estado e o Município. A cor vermelha representa a religião 

Católica, regada pelo sangue dos mártires. As três estrelas, no canto direito do escudo, 

simbolizam as três pessoas da Santíssima Trindade. As duas mãos entrelaçadas representam a 

concórdia e a fraternidade (LEI ORGÂNICA DE TRINDADE, 1990, p. 90), como pode ser 

visto na Figura 4.  
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Figura 2 − Igreja Matriz de Trindade. 

 

Fonte: Imagem do Google editada pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Figura 3 − Basílica do Divino Pai Eterno – Trindade – Goiás. 

 

Fonte: Imagem do Google- editada pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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Figura 4 − Bandeira do Município de Trindade. 

 

Fonte: Imagem do site da Prefeitura de Trindade- editada pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Atenta a essas transformações, a sociedade organizada, encabeçada pela Igreja católica 

e contando com o respaldo do Sebrae-GO e Governos estadual e municipal, desenvolveram o 

Plano Estratégico de Turismo Religioso. O objetivo desse documento é, nos próximos dez 

anos, impulsionar o crescimento do município principalmente na área de infraestrutura, de 

forma a atender bem, tanto a comunidade local quanto aos romeiros do Pai Eterno. Há 

também a previsão de grandes investimentos na rede hoteleira e de restaurantes, lazer e 

entretenimento. 

O município ocupa o terceiro lugar no ranking dos polos confeccionistas do Estado, 

tendo impulsionado seu setor econômico a partir de 1980. Isso se deu com o surgimento de 

indústrias locais e investimentos de recursos internos de alguns empresários. O município 

conta, ainda, com duas fábricas produtoras de bebidas — a Refrigerante Imperial e a 

Refrescos Bandeirantes Indústria e Comércio (fabricante da Coca-Cola). Além disso, o 

comércio local, nos últimos anos, passou a abrigar grandes empresas de serviços com a 

geração de mais empregos e renda. 

4.2 Educação Inclusiva na Educação Infantil de Trindade 

Neste tópico, inicialmente serão apresentados os dados demonstrados pelos 

documentos que compõem o acervo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do 

município de Trindade, a respeito da compreensão e concepção de Educação Infantil e da 



151 
 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva trabalhada nos Centros Municipais 

de Educação Infantil do Município. Um quadro com o levantamento referente às matrículas 

das crianças da Educação Infantil e pré-escola no município, no período de 2011 a 2017; um 

quadro com dados atualizados do ano de 2018 e o levantamento da quantidade de 

crianças/estudantes com NEE na Educação Inclusiva por Unidade Educativa em Trindade, no 

ano de 2018. 

Concomitante a essa explanação, serão apresentados dados das entrevistas realizadas 

com as famílias, com a coordenadora da equipe multiprofissional da SMEC e da equipe 

pedagógica do CMEI, sobre o tema Educação Infantil e, posteriormente, sobre a criança com 

deficiência e Educação Inclusiva. 

Ao buscar conhecer a história e o funcionamento da Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva proposta para o município de Trindade, para minha surpresa, não 

foram encontrados registros sobre o início da Educação Especial na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura (SMEC) que contribuísse para o presente estudo e pesquisa. Assim, me 

propus a compreender os fundamentos, princípios e normas que regem o trabalho da 

educação, na perspectiva da inclusão do município, por meio das legislações e documentos 

nacionais e locais; dentre esses, as Normativas da Educação Infantil, presentes a Resolução nº 

004/2017 do Conselho Municipal de Educação (CME); a Proposta Pedagógica da Educação 

Básica da SMEC do município de Trindade e outros documentos que compõem a proposta de 

trabalho na Rede. 

O Sistema de ensino, no município de Trindade, é coordenado pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SMEC), a qual subdivide a Educação Básica do município 

em equipes de trabalho da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), da Educação Inclusiva/Equipe Multiprofissional, Formação Continuada e 

Projetos e Programas. Na ocasião do levantamento de dados, a Proposta Pedagógica da 

Educação Básica da SMEC (2017-2018) encontrava-se em (re)construção, estando pautada na 

LDB nº 9394/96, na Constituição, de 1988, e reafirmada no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, de 1990 – o qual garante o direito de toda criança a uma educação de qualidade. 

A Proposta Pedagógica da SMEC, na ocasião, ressaltava a defesa que faz, por uma educação 

que valorize os sujeitos enquanto seres humanos, com direito a diferença, pois, educar 

significa propiciar acesso ao conhecimento qualificado, sistematizado historicamente pelas 

diferentes áreas do conhecimento. Reafirma em sua Proposta Pedagógica que: 
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[...] uma escola de qualidade é aquela que oferece um espaço de participação e 

criatividade onde se promove o diálogo, cujos profissionais, qualificados e 

dinâmicos, contribuem para o desenvolvimento do raciocínio crítico reflexivo, 

proporcionando o crescimento do educando em diversos aspectos (TRINDADE, 

2017, p. 15). 

No que se refere à Educação Infantil33, esse documento, de acordo com a Resolução 

CME nº 004/2017 (TRINDADE, 2017), ressalta essa etapa da Educação como a primeira 

etapa da Educação Básica, a qual o Estado tem o dever de atender, complementando a ação da 

família e da comunidade; ofertando creche às crianças de zero a três anos e onze meses e pré-

escola às crianças de quatro a seis anos de idade. Nessa mesma Resolução, no art. 2º afirma 

que essa etapa da Educação Infantil: 

[...] compreende a criança como sujeito sócio-histórico e cultural e de direitos, que, 

nas interações, relações, vivências e práticas cotidianas, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói significados e sentidos sobre a natureza e a sociedade, 

apropriando e produzindo cultura e conhecimentos [...]. (TRINDADE, 2017). 

Diferentes partes do texto da Proposta Pedagógica da SMEC mencionam o  

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), de 1998, e da Resolução 

nº 004/2017 do CME de Trindade, apresentando como finalidade da Educação Infantil o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade, se constituindo em um 

processo educativo, no qual o educar, o cuidar e o brincar são indissociáveis.  

As Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), de 2009, apontam alguns 

princípios, fundamentos e procedimentos direcionados a essa etapa educativa. Ao 

entrevistarmos a coordenadora do Departamento de Educação Especial na perspectiva 

Inclusiva da SMEC, professoras, profissionais de apoio, coordenadora e diretora do CMEI 

Jardim Scala, dentre outras perguntas realizadas, foram questionadas se há diferença no 

trabalho na Educação Infantil em relação às outras etapas educacionais. Todas as 

entrevistadas reconheceram o trabalho na Educação Infantil diferente das demais etapas de 

ensino e o motivo da diferença foi assim expresso por elas:  

Há, diferença. Eu trabalhava na escola, eu vim para o CMEI eu achei muito 

diferente, MUITO! Na questão da criança... na organização... não que eu estou 

falando que o CMEI é desorganizado; é outro tipo de organização; a postura que a 

                                                           
33  A Educação Infantil conforme descrito no Parecer CNE/CEB nº 7/2010 (p. 36-37) tem por objetivo o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (TRINDADE, 2017, p. 15). 
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gente tem na escola é diferente! Antes principalmente na escola onde eu trabalhava, 

os meninos ficava tipo robozinho; e no CMEI não é assim, dá autonomia pra criança 

ser... ser entre aspas assim, livre né... deixar ela explorar... ela conhecer... e hoje... 

até eu vejo assim, de quando eu iniciei pra agora, até minha cabeça mudou, porque 

eu acho que quando eu estudava, era esse negócio né... menino sentado, e abria ali a 

cabeça e jogava conhecimento. Não, criança não é isso, a criança traz seu 

conhecimento né? (Entrevista com a coordenadora Pedagógica, 06/06/2018). 

A brincadeira na Educação Infantil e na pré-escola aparece também como elemento 

diferenciador em relação as outras etapas de ensino, de acordo com a professora, 

Há muita diferença! O ato de brincar, que eu penso que na Educação fundamental 

não tem o ato de brincar em si. Na Educação Infantil a gente ensina através do 

brincar, do lúdico né! Que há uma diferença enorme. (Entrevista com a professora 

do Jardim II, 13/06/2018) 

 Essa etapa de ensino é elencada pela coordenadora do departamento de Educação 

Especial na perspectiva Inclusiva da SMEC, como uma etapa desafiadora na qual as crianças 

devem brincar, serem respeitadas e não escolarizadas.  

Eu vejo que a Educação Infantil é um desafio muito grande né? E é nesse sentido 

mesmo que as coisas acontecem com mais espontaneidade, que a criança tá nessa 

fase do brincar, né da gente acompanhar seu desenvolvimento sem tanto, sem tanto 

esse sentido mesmo de escolarizar. (Entrevista com a coordenadora da Educação 

Especial na perspectiva Inclusiva da SMEC, 09/05/2018) 

 A fala das professoras apresenta coerência com alguns objetivos das DCNEI (2009), 

quando reconhecem que a primeira etapa do ensino básico apresenta diferença. Segundo 

Machado (1994, p. 25), “[...] vem sendo cada vez mais frequente, entre os profissionais de 

educação infantil, a tentativa de caracterizar com maior clareza a natureza da instituição 

voltada ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos [...]”. Compreender a especificidade do 

trabalho pedagógico a ser realizado nessa etapa de ensino se faz importante, pois vários 

estudos como (BARBOSA, 2009, 2010); (BARBOSA; ALVES; MARTINS, 2001); 

(CERISARA, 2002), dentre outros apontam a presença, tanto de práticas espontaneístas como 

de um modelo escolar característico do Ensino Fundamental.       

Naquela ocasião, a Proposta Pedagógica da SMEC, talvez por estar em processo de 

estudo, reflexão e (re)construção, aponta de forma breve em seu documento a alteração e 

evolução histórica da concepção de infância, porém, apesar de ressaltar que o 

desenvolvimento humano se dá por um processo de apropriação da experiência histórico-

social pelo homem, não define de maneira explícita a fundamentação teórica que alicerça a 
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Proposta Pedagógica. No texto, são apontadas algumas teorias do desenvolvimento nas 

perspectivas inatista, ambientalista e interacionista, fazendo referências a teóricos como 

Piaget, Vigotsky e Wallon, “[...] que valorizam a importância das trocas sociais, ou seja, da 

interação entre sujeitos num espaço histórico e socialmente determinados [...]” (TRINDADE, 

2017, p. 38). Essa construção teórica, por estar em processo, e não definida sob qual 

perspectiva, de fato, o trabalho é e será realizado, pode provocar interpretações equivocadas, 

sinalizando, em alguns momentos, ações que não condizem com o discurso, nem com os 

registros a respeito do trabalho realizado nas instituições. 

Os motivos da diferença da Educação Infantil, em relação as demais etapas de ensino  

ressaltadas pelas entrevistadas, são vistos como desafios, pois a postura do professor, a 

brincadeira, a autonomia e a não escolarização fazem parte, dentre outras especificidades, da 

composição do trabalho com as crianças de zero a seis anos. 

Apoiados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), de 

2009, é ressaltada a importância de que os princípios éticos, políticos e estéticos norteiem a 

proposta pedagógica da Educação Infantil, apresentando, dentre outros objetivos “a 

intencionalidade da ação educativa; o brincar como linguagem fundamental para inserção, 

compreensão e invenção da realidade pela criança; e a interação como fonte de 

desenvolvimento e aprendizagem”, fundamentando a proposta de uma Educação na 

Perspectiva Inclusiva na Educação Infantil. A brincadeira ressaltada na entrevista como 

elemento diferenciador na Educação Infantil coaduna com os objetivos presentes na Proposta  

Pedagógica da SMEC de Trindade. No entanto, apesar dos professores saberem que essa 

atividade faz parte do currículo, isso não garante que os espaços e tempos destinados para a 

brincadeira  atendam  às necessidades das crianças com ou sem deficiência nos CMEIs. Tema 

esse que será abordado posteriormente. 

A Proposta Pedagógica da SMEC (2017) destaca de maneira breve a importância de 

compreender a evolução histórica da Educação Especial num contexto mundial. 

Referenciados em Sassaki (1997), aponta as fases de exclusão, segregação, integração e 

inclusão que a Educação Especial fez parte no decorrer da história. 

A Educação Especial na Perspectiva Inclusiva está representada na Proposta 

Pedagógica da SMEC do município de Trindade, no Capítulo V, fundamentada na legislação 

brasileira art. 58 da LDB (1996) e nas Resoluções CME nº 004/2017, art. 4 e no art.05 da 

Resolução CME nº 008/2017, o qual afirma que: 
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A Educação Especial, como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular e compreende o 

atendimento às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, devendo ser prevista nas Propostas Político-

Pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) e no Projeto 

Político-Pedagógico das instituições, garantidas todas as condições de 

acessibilidade, recursos humanos e pedagógicos para esse atendimento [...]. 

(TRINDADE, 2017). 

Apoiados na LDB (1996), por meio dos seus artigos 58 e 59 e no art. 3º da Resolução 

CNE/CEB nº 02, de 11 de setembro de 2001, que define a Educação Especial como 

modalidade de educação escolar, esse documento ressalta que as leis que norteiam a Educação 

na Perspectiva Inclusiva garantem que as pessoas com deficiência tenham direito a 

participação plena e igualdade de oportunidades e que todas etapas e modalidades de ensino 

tem como direito fazerem parte da educação regular. A Educação Infantil de zero a três anos e 

a pré-escola de quatro a seis devem fazer parte desse processo. No entanto, segundo registro 

da Proposta Pedagógica: 

[...] a SMEC implementa ações sistemáticas voltadas para o processo de inclusão 

dos alunos com NEE na rede regular de ensino, à partir da estimulação precoce I e II 

(com crianças de 0 a 3 anos e 3 a 5 anos respectivamente), por meio de um convênio 

firmado com o Centro de Ensino Especial São Vicente de Paulo34, mantido pela Vila 

São José Bento Cotollengo. (TRINDADE, 2017, p. 164) 

Conforme a Proposta Pedagógica (2017) da SMEC indica, compreende-se, segundo as 

resoluções referidas anteriormente, alunos com necessidades educacionais especiais aqueles 

que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento de atividades curriculares. 

Compreendidas em dois grupos: aquele vinculado a uma causa orgânica específica e aqueles 

relacionados às condições, disfunções, limitações ou deficiências. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas salas de Recursos 

Multifuncionais também é ofertado no município, em seis escolas, mas em cumprimento ao 

Decreto Federal nº 7611/2001, art. 4ª da Resolução CME nº 004/2017 e art. 63 da Resolução 

CME nº 008/2017, a oferta do AEE deve constar no PPP da escola de ensino regular, 

prevendo sua organização e visando esse atendimento no contraturno. O professor dessa sala 

deverá possuir conhecimentos específicos, de acordo com o art. 12 da Resolução CNE/CEB 

                                                           
34 Instituição mantida em convênios com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, o Centro de 

Ensino funciona de segunda a sexta-feira com o apoio de 60 funcionários. A equipe possui formação e 

especialização em inclusão, para assistir aos 350 alunos, entre pacientes da Vila, crianças e adolescentes da 

comunidade externa que precisam de cuidados especiais.(TRINDADE, 2017) 
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Nº 04/2009; ter formação inicial com habilitação para o exercício da docência e uma 

formação específica para a Educação Especial. Seu trabalho, não é reforço escolar, é de apoio 

pedagógico que complementa e/ou suplementa a escolarização dos alunos; deve se integrar ao 

PPP da escola, compondo uma proposta de trabalho com foco na educação inclusiva. 

A efetivação da Educação Inclusiva de qualidade em todas as etapas da educação e em 

específico na Educação Infantil, segundo a proposta da SMEC do município de Trindade, 

ressalta que não se garante somente amparada nas legislações. Para a SMEC, existem 

elementos fundamentais para a constituição da educação na perspectiva da inclusão, tais como 

a análise das políticas públicas; as dificuldades e a necessidade de reestruturar as escolas com 

adequações na estrutura física, nos recursos humanos; a elaboração do projeto político 

pedagógico que permita conhecer a realidade da escola, bem como a participação de equipe 

multiprofissional da SMEC, gestores, professores, funcionários, alunos, família e 

comunidade, ou seja, todos os sujeitos envolvidos na construção da escola desejada 

(TRINDADE, 2017). 

As matrículas na Educação Infantil no município de Trindade, conforme registrado na 

Proposta Pedagógica (2017), são realizadas por meio de endereço eletrônico, 

www.matriculamunicipal.go.gov.br. Sendo responsabilidade dos pais e ou responsáveis 

matricular as crianças na educação básica a partir dos quatro anos de idade. De acordo com a 

Emenda Constitucional nº 59/2009 e Lei Federal nº 12.796, de 04 de abril de 2013, tornou-se 

obrigatória a universalização do atendimento na pré-escola para crianças de quatro e cinco 

anos, a partir de 2016. 

O número de matrículas na Educação Infantil: (creche e pré-escola), no município de 

Trindade, segundo dados do INEP/Censo, de 2017, apresentou aumento significativo em 

relação ao quantitativo de crianças matriculadas, desde o ano de 2011. A fonte de pesquisa 

utilizada para realizar o levantamento do quantitativo  das matrículas presenciais realizadas na 

Educação Infantil no município de Trindade foi o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Anísio Teixeira (INEP/MEC), por meio do sistema de consulta à matrícula do Censo Escolar. 

Serão apresentados, nos Quadros 6 a 9, os dados de acordo com o marco temporal que se 

baseia a presente pesquisa, cujo recorte indica o período de 2011 a 2017. 

É importante ressaltar que os dados do INEP/Censo Escolar apresentam, a partir do 

ano de 2015, o quantitativo de crianças matriculadas na creche e pré-escola em período 

parcial e integral, justificando o volume maior de matrículas a partir desse período. 

O município de Trindade, atualmente, apresenta o quantitativo de 22 escolas 

municipais, das quais 19 escolas do município trabalham com a pré-escola. A seguir, serão 
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apresentados os quadros que demonstram o quantitativo de crianças matriculadas e frequentes 

nas escolas e CMEIS de Trindade a partir dos dados atualizados do segundo semestre, no mês 

de novembro do ano de 2018, ofertados pelo Sistema de Informações Gerenciais (IGE) da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) de Trindade. 

Quadro 6 − Matrículas na creche, rede municipal e particular (2011-2017). 

Rede           2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Municipal 615 616 690 785 750 1.026 1.314 

Particular 154 29 58 121 27 11 24 

Total de Matrículas 769 645 748 906 777 1.037 1.338 

Fonte: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP/MEC). 

Quadro 7 − Matrículas na pré-escola, rede municipal, estadual e particular (2011-2017). 

Rede           2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Municipal 1.181 1.117 1.308 1.506 1.813 2.091 2.376 

Estadual 00 00 00 00 00 00 00 

Particular 584 688 650 654 701 555 467 

Total de Matrículas 1.765 1.085 1.958 2.160 2.514 2.646 2.843 

Fonte: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP/MEC). 

Quadro 8 − Matrículas na Educação Especial na creche (alunos de escolas especiais, classes 

especiais e Incluídos). 

Rede           2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Municipal 02 01 04 00 01 03 21 

Estadual 00 00 00 00 00 00 00 

Particular 01 01 00 00 00 00 00 

Total de Matrículas 03 02 04 00 01 03 21 

Fonte: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP/MEC). 
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Quadro 9 − Matrículas Educação Especial na pré-escola (alunos de escolas especiais, classes 

especiais e Incluídos). 

Rede           2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Municipal 06 10 07 12 11 04 25 

Estadual 00 00 00 00 00 00 00 

Particular 01 01 00 01 01 01 01 

Total de Matrículas 07 11 07 13 12 05 26 

Fonte: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP/MEC). 

Quadro 10 − Quantidade de crianças matriculadas e frequentes na Educação Infantil dos 

CMEIS e Escolas municipais de Trindade/ 2018. 

EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÌPIO DE TRINDADE 

CRECHE PRÉ-ESCOLA 

 

Berçário 

 

Maternal 

 

Total 

 

Jardim I 

 

Jardim II 

 

Total 

Total da 

Educação  Infantil 

907 610 1.517 1.263 1.424 2.687 4.204 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Quadro 11 − Quantidade de crianças na Educação Infantil nos CMEIS de Trindade/2018. 

EDUCAÇÃO INFANTIL NOS CMEIS DE TRINDADE  

CRECHE PRÉ- ESCOLA 

Berçário Maternal Total Jardim I Jardim II Total Total CMEIS 

907 610 1.517 716 727 1443 2.960 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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Quadro 12 − Quantidade de crianças na Pré-Escola das Escolas Municipais de Trindade/2018. 

PRÉ-ESCOLA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TRINDADE  

PRÉ-ESCOLA 

Jardim I Jardim II Total 

547 697 1.244 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Quadro 13 − Quantidade Total de alunos da Educação Básica matriculados e frequentes nas 

escolas e CMEIS do município de Trindade 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS FREQUENTES EM TRINDADE 

Educação Infantil 4.204 

Ensino Fundamental 7.516 

EJA 227 

Ensino Especial 28 

Atendimento Educacional Especializado 98 

TOTAL 11.975 

Fonte: Dados do Sistema de Informações Gerenciais – IGE da SMEC do segundo semestre do ano de 2018. 

Quadro elaborado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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Quadro 14 − Levantamento da quantidade de crianças/estudantes com NEE na Educação 

Inclusiva por Unidade Educativa em Trindade-GO no ano de 2018. 

2018 

Local 
Deficiência 

intelectual 

Síndrome 

de Down 

Deficiência 

visual 

Deficiência 

Auditiva 

Deficiência 

Física 

Deficiência 

Múltipla 

Transtorno 

Déficit de 

Atenção e 

Hiperatividade 

Dificuldade 

Pedagógica 

Transtorno 

do Aspectro 

Autista 

Transtorno 

Mental e de 

Personalidade 

Altas 

Habilidades/ 

Superdotação 

Laudos 

em 

Conclusão 
Total 

ESC. Mun. Almiro Pereira da Silva 3  2  3 1 6 2 2    19 

ESC. Mun. Antônio Lopes F. Boa 5 2  1 1 1 11 5 3 2  2 33 

ESC. Mun. Antônio Lopes F. Boa Ext.     1 1 3 5  1   11 

ESC. Mun. Cirandinha 2   1  1 7 4 1 2  3 21 

ESC. Mun. De 1° Gradua Maria Dolores     1 1 1  1    4 

ESC. Mun. Dona Catu        2  1    3 

ESC. Mun. Alcides Albernaz 1     1 4 1     7 

ESC. Mun. João de Deus 1     3 4  2 4   14 

ESC. Mun. José Felício Sobrinho 2     3 6 3 1 1   16 

ESC. Mun. Mª Aparecida G. Marques 4 3  1 3 2 6 6 1 1  1 28 

ESC. Mun. Mª Ap. G. M. Ext. 2    2  1 2 1 1   9 

ESC. Mun. Pe. Antão 3    1  1 5 3 3  1 17 

ESC. Mun. Pe. José de Anchieta 2       1     4 

ESC. Mun. Pe. Renato 2 1  1      1  1 6 

ESC. Mun. Prof.ª Élcia Campos      2 3 4  2   11 

ESC. Mun. Prof.ª Gleide Mendes 2  1    3   5   11 

ESC. Mun. Prof.ª Messias B. Leão 4 1 1  2 3 4 1 1 4   20 

ESC. Mun. Prof.ª Messias B. Leão Ext. 4   2 2 1 4 7 1 10  4 35 

ESC. Mun. Prof.ª Regina Caldeira 2 1   1  3 2 1 2   12 

ESC. Mun. Prof.ª Selma 3  2 1   1 6  4  1 18 

ESC. Mun. Rita Maria 1 1 1   1 5 3 2 5   19 

ESC. Mun. Tabelião Augusto Costa 3   1  1 4 5    7 21 

CMEI – Abadia José  1           1 

CMEI – Adelíce Ilário       1  1    2 

CMEI – Alcina Maria 1     1   1    4 

CMEI – Augusta Maria Soares         1 1   1 

CMEI – Divina Rodrigues  1   1 1       3 

CMEI – Dona Maria da Conceição  1     1  1    3 

CMEI – Jardim Scala    1 2 2       5 

CMEI – Maria Pedro de Jesus            1 1 

CMEI – Modelo     2    1    3 

CMEI – Thaíse Santana Freire      1   2    3 

CMEI – Valéria Perillo     1        1 

CMEI – Wilma Soares de Paula     1        1 

CMEI – Tia Eurídice       1      1 

Centro de Ens. Esp. São Vicente 3 7   5 2   9   1 27 

Total (por especificidade) 50 18 7 9 29 29 83 62 31 50 0 22 395 

 

Ensino Fundamental 

Educação Infantil 

EJA 

Estimulação I 

Estimulação II 

321 

47 

4 

11 

16 

Total de alunos com N.E.E. 399 

Fonte: Arquivo da Equipe Multiprofissional – SMEC, 2018. 
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O Quadro 14 realizado pela Equipe Multiprofissional da SMEC de Trindade, sobre o 

levantamento das Necessidades Educativas Especiais (NEE), na Educação Inclusiva da rede 

regular de ensino apresenta um total de 395 estudantes, somando um total de 399 com mais 

quatro estudantes da EJA, mostrando elevado número de crianças/estudantes com laudo de 

Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 

A Equipe Multiprofissional da SMEC de Trindade, segundo informações da 

coordenadora e psicopedagoga Maria Elisabeth, desde sua formação, foi composta por uma 

equipe de Fonoaudiólogo, Pedagogo/Psicopedagogo, Assistente Social e Psicólogo. 

Atualmente, a equipe encontra-se incompleta, sem o profissional da assistência social. Apesar 

dessa informação, não foram presenciadas reuniões em que esses profissionais estivessem 

presentes. O trabalho destinado a essa equipe é de subsidiar o processo de inclusão na rede 

regular de ensino, o qual, em um período de cinco anos, apresentou aumento considerável do 

número de estudantes com Necessidades Educativas Especiais, visto que no ano de 2014 era 

de 87 estudantes. No ano de 2018 o atendimento na rede municipal de ensino de Trindade 

alcançou um total de 399 estudantes. 

De acordo com registro que foi elaborado e encaminhado para fins de consulta, no 

contexto dessa pesquisa, pela Equipe Multiprofissional da SMEC (2018), em linhas gerais, 

cabe a essa equipe realizar um trabalho de acompanhamento nas escolas, fundamentado nos 

princípios que regem a Educação Inclusiva, tais como reconhecer que cada criança aprende e 

se desenvolve de maneira diferente; escuta e acolhimento da família, bem como a 

compreensão e aceitação do quadro da criança e o enfrentamento frente a deficiência. As 

visitas regulares e ou solicitadas pelas instituições fazem parte desse trabalho com o propósito 

de: 

 Realizar a entrevista com a família, estabelecer uma interação visando orientação e 

aconselhamento; 

 Verificar laudos médicos para devidas orientações à equipe escolar e aos 

familiares; 

 Conversar com a coordenação pedagógica e a direção, a fim de tomar as primeiras 

impressões sobre o desenvolvimento cognitivo e social do aluno; 

 Realizar a triagem das crianças/dos estudantes (sem laudos) suscitados pela 

coordenação e direção – para realizar encaminhamentos e orientações necessárias; 

 Orientar a equipe escolar, no que se refere à flexibilização curricular; à avaliação 

para a diversidade; à mediação na estrutura do planejamento pedagógico; buscando 
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a integração entre professores regentes, profissionais de apoio, professor de 

atendimento educacional especializado e equipe gestora; 

 Orientar pais e responsáveis legais sobre a importância da participação no processo 

de educação dos filhos. 

Assim, nota-se que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Trindade ao 

trabalhar com a perspectiva de Educação Inclusiva, apoia-se nas legislações referentes à 

Inclusão na educação e apropria-se de discussões e lutas que estiveram e estão presentes ao 

longo da história. Nessa perspectiva, o Município abre espaço para que a criança com 

deficiência tenha acesso ao ensino na rede regular, desde a Educação Infantil. 

4.2.1 Caracterização do campo e realização da etapa empírica de pesquisa 

As aulas iniciaram no município de Trindade no dia 22 de Janeiro de 2018, agendei 

uma visita para o CMEI Jardim Scala, no dia 05/02/2018 com a diretora Selma, que me 

recebeu muito bem juntamente com a coordenadora pedagógica, Daniele, em uma pequena 

sala do CMEI; sala que é da coordenação, da direção e secretaria. Apresentou-me neste dia as 

fichas das duas crianças Davi, do Jardim I, e Esther, do Jardim II, que apresentam deficiência 

físico-motora e o laudo, confirmando a deficiência, feito por médicos psiquiatras que 

acompanham as crianças e documentos da triagem realizada pela equipe multiprofissional da 

SMEC de Trindade. Em seguida, me convidou a conhecer o Davi (criança com laudo de 

deficiência físico-motora: encefalopatia crônica não evolutiva, do Jardim I ”B”) e a participar 

do movimento da turma do Jardim I “B”, até o final do dia. 

Aos poucos fui me aproximando da realidade do CMEI; a gestão demostrou-se aberta 

para a realização da pesquisa na Instituição. Confirmei a agenda para a apresentação da 

pesquisa para as professoras e demais funcionários do CMEI, tendo ocorrida no dia 

23/02/2018, durante o Planejamento Coletivo dos professores.  

O projeto de pesquisa “O Brincar da Criança com Deficiência Física em Processo de 

Inclusão na Educação Infantil” foi apresentado com o uso de recurso audiovisual, ressaltando 

os autores que embasam a fundamentação teórica pautada no materialismo histórico-dialético; 

os objetivos, a problemática e a justificativa; os sujeitos da pesquisa, a metodologia, as etapas 

da pesquisa e os Instrumentos utilizados para a coleta de dados e realização Pesquisa. 

Algumas perguntas sobre o trabalho, como exemplo, o período da pesquisa e o formato, foram 

realizadas pelas professoras, sendo esclarecidas por mim com o objetivo de que 

compreendessem sobre a pesquisa a ser realizada na Instituição. Tanto as professoras quanto a 
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coordenação/gestão verbalizaram a necessidade de materializar um projeto/plano de ação 

sobre Inclusão no CMEI, relatando que precisam de ajuda quanto ao trabalho a ser realizado 

na perspectiva da Educação Inclusiva; pois “aqui estamos aprendendo juntas” − fala de uma 

professora da Instituição. No intervalo da reunião, apresentaram os espaços da Instituição e 

coletivamente concordaram com a realização da pesquisa proposta.  

Na sequência de ações, a etapa empírica de pesquisa com as turmas de Educação 

Infantil iniciou-se, de fato, em março de 2018; primeiro na turma do Jardim I “B”, na qual já 

havia ficado uma parte da tarde com a turma na primeira visita que fiz. Assim, ao chegar na 

turma, as crianças me receberam com um sorriso seguido de um abraço, neste momento, 

expliquei de uma forma que pudessem entender que eu era a pesquisadora que estava no 

CMEI Jardim Scala para conhecer mais sobre eles e o que eles faziam naquele ambiente. 

Disse que precisava da colaboração de todos e perguntei se eles estavam de acordo em 

participar da pesquisa. 

A turma do Jardim I “B” vespertino, era composta por 27 crianças, sendo dez meninas 

e 17 meninos, frequentando em média 25 a 21 crianças com idade de quatro a cinco anos. 

Nessa turma, acompanhei o Davi, de quatro anos, que possui Encefalopatia Crônica não 

Evolutiva e está matriculado na Educação Infantil, na perspectiva da Educação Inclusiva na 

rede regular de ensino. Uma característica inerente às crianças com algum tipo de deficiência 

é que exige maiores cuidados e acompanhamentos contínuos para manutenção da saúde; 

possuem baixa imunidade, propiciando com facilidade e frequência diferentes tipos de 

enfermidades. Davi se ausentou vários dias durante o período em que foi realizado a pesquisa 

de campo, por motivo de diferentes enfermidades, na maioria das vezes respiratórias. Nessa 

perspectiva, mesmo possuindo um cronograma prévio de idas a campo; me deparei com a 

realidade e especificidade apresentada com os sujeitos participantes da pesquisa, convidando-

me a organizar minhas idas a campo de acordo com a presença das crianças com deficiência 

físico-motora na Instituição. Acompanhei todas as atividades que o Davi e sua turma do 

Jardim “I” realizaram, durante 15 dias não consecutivos, entre o período dos meses de março 

a maio de 2018. 

A turma do Jardim II é composta por 27 crianças, 14 meninas e 13 meninos, dentre as 

meninas, frequentando em média, de 25 a 23 crianças. Nessa turma, se faz presente a Esther, 

de quatro anos, que possui Síndrome de Apert e ou Craniossitose, matriculada na Educação 

Inclusiva da rede regular de ensino de Trindade. Assim como o Davi, Esther apresenta 

episódios de enfermidades, demonstrando ter a saúde vulnerável. Esther fez cirurgia de 

apendicite e se ausentou do CMEI por um mês para se recuperar da cirurgia, segundo 



164 
 

orientação médica. No entanto, acompanhei as atividades que Esther realiza no Jardim II do 

CMEI Jardim Scala, no turno vespertino, compondo um período de 15 dias entre os meses de 

maio e junho do ano de 2018. 

A pesquisa no CMEI Jardim Scala, desde o primeiro contato com a Instituição, teve 

início em fevereiro, finalizando em junho de 2018. Um período compreendeu o 

acompanhamento junto com as turmas do Jardim I e do Jardim II, os demais dias foram de 

participações em reuniões dos planejamentos coletivos (que acontecem em uma sexta-feira, 

ao final de cada mês, quando o CMEI não recebe as crianças, para fins de realizarem o 

planejamento); reuniões de pais35; pesquisa em documentos e arquivos da Secretaria do 

CMEI; realização de entrevistas com os professores, gestora, coordenação pedagógica, 

profissional de apoio, crianças e famílias; recebimento de autorizações das famílias para a 

realização da pesquisa;  visita à casa das famílias das crianças com deficiência física; mostra 

pedagógica, festa junina, reuniões na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)  

e com a equipe multiprofissional. As Atividades citadas compuseram a pesquisa em sua 

totalidade. 

A seguir, será apresentado o CMEI Jardim Scala. Para isso, me apropriei dos 

documentos internos da Instituição; das imagens feitas durante a pesquisa; dos diálogos com 

os participantes da pesquisa, observações e registros em diário de campo que ajudaram a 

compor o estudo, a análise e reflexão sobre os espaços que constituem o CMEI, dentro de 

uma proposta de Educação na Perspectiva Inclusiva. 

4.2.2 Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jardim Scala 

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jardim Scala foi construído no 

Bairro Jardim Scala, zona urbana que fica na região leste do município de Trindade /Goiás no 

ano de 2013, a instituição porém, permaneceu fechada e, devido às reivindicações da 

população do bairro, foi inaugurada em abril de 2014, com a parceria entre os governos do 

município de Trindade e do estado de Goiás. Na data de inauguração, deu-se o início do 

funcionamento do CMEI com o atendimento das crianças. O CMEI realiza o trabalho com a 

                                                           
35 Nesta reunião de pais, fui apresentada pela coordenação e falei de forma breve sobre a pesquisa a ser realizada 

na Instituição; na sequência, entreguei aos pais das crianças das turmas do Jardim I e Jardim II o documento de 

Consentimento de participação na Pesquisa (APÊNDICE E), posteriormente assinado pelos pais e ou 

responsáveis presentes. 
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Educação Infantil há quatro anos; o horário de funcionamento da instituição é das 6h às 18h; 

recebeu esse nome em homenagem ao bairro onde está localizado. 

O bairro Jardim Scala faz parte dos 101 bairros do município de Trindade; possui linha 

de ônibus; o acesso ao setor pode ser feito de ônibus ou outro transporte, pois grande parte das 

ruas já possui asfalto. O bairro surgiu com o projeto do Governo Federal Minha Casa Minha 

Vida, com a construção de casas que foram doadas para os primeiros moradores do bairro. 

Atualmente, o bairro expandiu, podendo ser encontrado no setor e redondezas vários 

comércios, como supermercados, drogarias e açougues. Próximo ao CMEI encontram-se duas 

escolas municipais, um centro de saúde (ao lado do CMEI) e na mesma rua um Batalhão da 

Polícia Militar, o qual, de acordo com os funcionários do CMEI e os moradores do bairro, não 

garante a segurança do local, sendo o bairro  e a região na qual está inserido considerados de 

periculosidade, por haver pontos de tráfico de drogas. 

De acordo com os documentos consultados, a maioria das crianças que frequentam o 

CMEI Jardim Scala mora no próprio bairro ou nas redondezas, se deslocando para a 

instituição de diversas maneiras: à pé, de carro, de moto ou bicicleta. Um número maior de 

crianças é levado por adultos (pais, avós, tios, vizinhos), enquanto são acompanhadas por 

crianças e ou adolescentes, irmãos maiores, que já estão a caminho da escola e deixam o 

irmão ou irmã no CMEI. 

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jardim Scala, em seu documento 

denominado Projeto Político Pedagógico (PPP), registra que recebe crianças de dois anos a 

cinco anos e onze meses, oriundos de família de caráter socioeconômicos misto, ou seja, há 

aquelas crianças cujos genitores e/ou responsáveis tem um nível de escolaridade 

diversificado. De acordo com os dados pessoais de familiares registrados nas fichas das 

crianças que frequentam a Instituição, o público alvo que a frequenta constitui-se de famílias 

moradoras do município de Trindade e de muitos moradores da região que vieram de estados 

diversos − tais como Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Tocantins, entre outros −, apresentando 

modos e costumes diversos. De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) do CMEI 

(2018) pesquisado, 

As profissões dessas famílias nucleares constituídas pelo pai, mãe e filhos, há 

famílias uni-parentais. É uma comunidade que tem pouco acesso a cultura e 

conhecendo melhor a realidade pela visão do conjunto propicia-se uma maneira de 

viver de se relacionar, criando compromisso afetivo com a ação comunitária que a 

participação dos cidadãos de forma organizada no processo de mudança. Buscamos 

através de ações planejadas em conjunto, tornar as famílias aliadas, receptivas e 

colaboradoras no processo educativo infantil. O exercício do diálogo, o acolhimento 

á diversidade cultural e a produção do conhecimento são atitudes cotidianas, pois, 
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apontam caminhos seguros para uma educação voltada á Formação Humana de uma 

sociedade democrática, na qual todos possam exercer sua cidadania em plenitude 

[...]. (PPP CMEI Jardim Scala, 2018, p. 9).  

Em relação a estrutura física da Instituição, me reportei aos critérios estabelecidos pelo 

Ministério da Educação para a constituição desses espaços e de vários estudos, pesquisas e 

legislações, tais como os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 

MEC/SEB, 2009); Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças (2009); Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil (2006); Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

(2006); Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004); que fundamentam a importância 

dos espaços físicos serem de qualidade e de acessibilidade36 nas instituições de Educação 

Infantil e pré-escola, para que propiciem a constituição da identidade da criança enquanto um 

sujeito social e cultural e promovam a interação e socialização nos espaços e entre as crianças 

e adultos.  

De acordo com Faria (1999), a organização dos espaços, nas instituições de Educação 

Infantil e pré-escolas, está diretamente relacionada a uma pedagogia da Educação Infantil que 

garanta o direito à infância e a todas as crianças, independentemente de sua classe social, raça, 

gênero, nacionalidade e necessidades especiais, devendo partir da diversidade cultural. A 

autora afirma que “[...] a Pedagogia faz-se no espaço e o espaço, por sua vez consolida a 

pedagogia [...]” (FARIA, 1999, p. 70). Essa concepção vai de encontro com a de Barbosa 

(2014), que considera os espaços físicos das instituições infantis e pré-escolas um constructo 

social e cultural que pode expressar afetividade, acolhimento ou restrições, sendo capaz de 

marcar os sujeitos e de ser marcado por eles. 

Frente a essas proposições, considerei o espaço físico um dos elementos essenciais 

para compor a organização e a materialização do trabalho pedagógico. O Projeto Político 

Pedagógico (PPP), de 2018, do CMEI Jardim Scala registra que o espaço físico da Instituição, 

apesar de amplo, necessita de alguns ajustes para qualificar o trabalho pedagógico a ser 

realizado. Com o objetivo de apresentar os espaços que compõem o CMEI que trabalha na 

perspectiva da Educação Inclusiva, no qual realizei a pesquisa, propus a descrição, as imagens 

e análises a seguir. 

                                                           
36 A definição de Acessibilidade adotada nessa pesquisa refere-se ao Decreto n° 5.296, de dezembro de 2004, 

definida como: “[...] condição para a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços, de transporte e dos dispositivos, sistemas e 

meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.” 

(BRASIL, 2004, p. 45-46). 
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O Centro Municipal de educação Infantil (CMEI) Jardim Scala não possui muro; é 

cercado por um alambrado com algumas pilastras de cimento. Possui dois portões de metal, 

um para entrada das crianças que chegam a pé e outro para a entrada de carros dos professores 

e ou visitantes. Os portões possuem correntes e cadeados. Logo no portão de entrada das 

crianças possui uma rampa.  

Essa rampa apesar de facilitar a subida, no caso de Davi com a cadeira de rodas, 

mostra-se incompleta e sem acessibilidade para a criança com deficiência e mobilidade 

reduzida, pois não possui corrimão o que impede o deslocamento de Davi com maior 

autonomia e de outra maneira, ou seja, apoiando-se no corrimão. Segundo Manzini e Corrêa 

(2014), as crianças correm risco quando nas instituições infantis e escolas os equipamentos e 

espaços são inadequados e não conservados, interferindo diretamente nas condições de 

acessibilidade da escola.  

O CMEI é composto por dois blocos e uma área coberta, sendo denominado, na 

instituição, de pátio coberto, no qual é improvisado o refeitório. Esse espaço possui três mesas 

grandes com bancos nas laterais. Nele são servidas as refeições, tais como lanche, almoço e 

jantar.  

Figura 5 − Pátio coberto e refeitório do CMEI Jardim Scala – Bloco I.  

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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 A Figura 5 representa o momento em que as crianças sentadas em bancos, separadas 

por turmas, se preparam para receber o lanche que é ofertado pelas professoras nas mesas. 

Cada dia está sob a responsabilidade de uma professora, com a proposta, às vezes, de uma 

canção ou somente a realização de oração antes do lanche. Esse momento faz parte da rotina 

do CMEI.  

A Figura 6 mostra que na lateral do terreno fica um jardim, que foi construído, por 

meio de um projeto de jardinagem e paisagismo oferecido pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), em parceria com a prefeitura de Trindade. Construído no 

primeiro semestre de 2018, com a colaboração das famílias e servidores do CMEI. 

Figura 6 – Jardim do CMEI Jardim Scala. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

A Instituição possui um banheiro feminino/masculino com vaso sanitário e pia para 

funcionários e visitas; uma cozinha com pia e bancada de granito, uma geladeira, um fogão 

industrial, um freezer e um micro-ondas; no fundo da cozinha há uma dispensa de alimentos 

com estantes nas quais se guardam também vasilhames; uma sala pequena denominada de 

secretaria, com três mesas, um armário, uma estante com livros e um computador que 

funciona no mesmo espaço como sala de: recepção, diretoria, secretaria, sala de coordenação 

pedagógica e sala de professores; uma lavanderia/área de serviço com tanque, uma máquina 

de lavar, um tanquinho, duas bancadas de granito, materiais de limpeza, vassouras, rodos, 

dentre outros; Neste bloco possui somente uma sala que é a do Jardim I (quatro a cinco anos).  
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A Figura 7 apresenta o espaço da sala de aula do Jardim I, o qual é composto por um 

espaço destinado para as mochilas e painel de aniversariantes; imagens na parede com 

numerais e figuras, e algumas atividades realizadas pelas crianças. A sala permaneceu com as 

carteiras nesse formato da foto durante o período da pesquisa. As carteiras não possuem 

condição de acessibilidade para algumas crianças da turma, pois devido à altura da cadeira as 

crianças não apoiam os pés no chão. Não sendo também favorável ao Davi que, segundo a 

profissional de apoio, escorregava na cadeira. Assim, a família providenciou uma cadeira 

adaptada de madeira, para ele. Essa cadeira é deslocada todos os dias para o refeitório, pois os 

bancos do refeitório também não ofertam condição de acessibilidade ao Davi, que se senta na 

ponta da mesa. 

Figura 7 − Sala de aula Jardim I “B” do CMEI Jardim Scala.  

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

A Figura 8 mostra a composição do espaço da sala do Jardim II “B”, sendo bem 

decorada e com várias imagens nas paredes, desde atividades realizadas pelas crianças, como 

exemplo, fotografia das mesmas; possui alfabeto com letras e imagens, quadro de chamada 

com a ficha dos nomes das crianças, quadro de rotina com imagens, calendário, garrafas pet 

com lápis. A sala do Jardim II “B” é diferente da turma do Jardim I “B”, pois a disposição das 

carteiras estão sempre organizadas de maneiras diferentes, visto que a professora utiliza 

muitos espaços fora da carteira para propor suas atividades, enquanto a Esther, com alegria e 
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entusiasmo, participa como demonstra a imagem da Figura 8, a qual ilustra as crianças, 

brincando dentro da canoa. 

 Figura 8 – Sala de aula Jardim II “B” do CMEI Jardim Scala. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

As propostas realizadas pela professora do Jardim II “B” me remetem à defesa feita 

por Barbosa (2006), ao indicar que os espaços são componentes da ação pedagógica, pois 

educam e promovem desenvolvimento de habilidades e sensações com base em sua riqueza e 

diversidade.  

A Figura 9 mostra o espaço que existe entre um bloco e outro.  

Poucas professoras utilizam esse espaço para propor atividades com as crianças, 

nessa imagem a brincadeira proposta pela professora do Jardim II “B” foi corre 

cutia. E durante a pesquisa esse espaço foi utilizado pela mesma professora pra 

realizar outras atividades com a turma. (Diário de Campo,04/06/2018)  

O segundo Bloco possui três salas grandes para os grupos: Maternal 1 (dois a três 

anos); Maternal II (três a quatro anos); Jardim II (cinco a seis anos); possui salas com 

ventilador e cortinas finas doadas por uma mãe do CMEI, porém, no turno vespertino o sol 

invade a sala, tornando o ambiente dentro da sala muito quente. O CMEI conta com um 

espaço para almoxarifado, composto por prateleiras feitas com tábuas de madeira e fixada nas 
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paredes para alocar materiais de limpeza, porém, esse espaço também é usado para guardar 

materiais pedagógicos. 

Figura 9 − Espaço entre o Bloco I e o Bloco II do CMEI Jardim Scala. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Figura 10 – Vaso sanitário do Banheiro das Crianças do CMEI Jardim Scala. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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A Figura 10 mostra que cada banheiro possui dois vasos sanitários sem barras de 

apoio, condição de acessibilidade imprescindível para criança cadeirante com 

comprometimento motor nas pernas, como o Davi. Essa não condição de uso impede o Davi 

de conquistar a autonomia; de fazer uso do vaso sanitário, bem como de adquirir o controle 

dos esfíncteres, sendo necessário o uso de fraldas para frequentar o CMEI. 

A Instituição possui dois banheiros para as crianças, um para as meninas e um para os 

meninos. Esses banheiros ficam fora das salas; possuem dois chuveiros e duas pias (cada) 

para lavar as mãos, tendo um espelho em cada um deles. Esther ao fazer o uso da pia para 

lavar as mãos apresenta dificuldades, pois até onde consegue esticar os braços não alcança a 

torneira, necessitando de auxílio para realizar essa tarefa ou ficando na ponta do pé, correndo 

o risco de escorregar, pois o chão do banheiro não possui o piso antiderrapante.  

Figura 11 − Parque Infantil 1 do CMEI Jardim Scala. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

A Figura 11 apresenta o parque do CMEI com uma parte coberta por uma tenda, pois 

o sol é muito forte durante o horário do recreio, no turno vespertino. Esse espaço é composto   

por seis balanços individuais sem encosto para as costas; um balanço de dois lugares; um 

escorregador com tambor; um brinquedo com escada e tambores; um quadro-giz denominado 

“rabiscário”; o piso do parque é de cimento grosso.  
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Esther por possuir maior mobilidade consegue com cuidado e autonomia brincar em 

todos os brinquedos. Davi necessita de auxílio para brincar em todos os brinquedos, 

apesar de deslocar-se sozinho arrastando pelo chão. No entanto o chão por ser de 

concreto, as vezes machuca os joelhos de Davi, sendo preciso ir ao CMEI maioria 

das vezes de calça comprida. (Diário de Campo, 09/05/2018) .  

Manzini (2014) ressalta que algumas pesquisas, como a de Cortez (2002) e Oliveira 

(2003), identificaram que dentre os locais que potencialmente podem causar acidentes estão 

os parques, banheiros, áreas externas e sala de aula. Dentre os elementos facilitadores para 

ocorrer os acidentes estão irregularidades no chão; revestimentos do chão com pisos 

impróprios, como exemplo, azulejos, cimentos, equipamentos em estado de má conservação e 

brinquedos enferrujados. 

Na lateral do Parque tem uma área grande de terra, a qual também é utilizada por 

alguns professores para realizar atividades, tais como soltar pipa e jogar bola; esse espaço 

também é utilizado em dias de festas e Mostra Cultural no CMEI, colocando tendas e mesas 

com cadeiras para receberem as famílias das crianças.  

Figura 12 − Horta do CMEI Jardim Scala. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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A Figura 12 apresenta a horta, na qual, com a ajuda das crianças, professores e um 

ajudante da prefeitura foram plantadas hortaliças, como exemplo, alface e cebolinha verde. 

Nesse dia as crianças demonstraram alegria e entusiasmo ao colher a alface e poder comê-la 

na salada e levá-la para casa.  

Segundo informações da Gestão do CMEI Jardim Scala, no final do primeiro semestre 

do ano de 2018 a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Trindade 

mencionou a possibilidade de angariar verba para ampliar o número de salas do CMEI, por 

ser uma região na qual a procura por creche e pré-escola é expressiva37. Assim, na segunda 

quinzena do mês de outubro, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC)  em 

parceria com o Governo Federal, liberou uma verba (não foi me informado o valor) para a 

construção de mais seis salas para receber crianças na Educação Infantil e pré-escola naquela 

Instituição. No entanto, ao ser apresentado, por um arquiteto da Prefeitura, o projeto de 

construção das salas à direção da Instituição, foi questionado pela diretora a construção de 

banheiros, pois, segundo ela, não terá como ampliar o atendimento de crianças, ampliando 

somente o número de salas, já que o CMEI possui somente dois banheiros para o uso das 

crianças, sendo preciso que se construam banheiros também. Assim, a direção do CMEI 

enviou ofício para a SMEC, solicitando a construção de banheiros, para que seja possível 

ampliar o atendimento do número de crianças. Segundo informações da direção do CMEI, o 

retorno dado pela secretaria a respeito da construção dos banheiros é que a verba é destinada à 

construção das salas, pois é de um projeto do ´Governo Federal que libera um montante 

específico para a obra, de maneira que os banheiros serão construídos com um aditivo que 

será fornecido pela prefeitura de Trindade. 

O Centro Municipal de Educação Infantil Jardim Scala funciona nos turnos matutino e 

vespertino, tendo atendido, ano de 2018, um número total de 156 crianças, sendo quatro 

turmas no turno matutino e quatro turmas no turno vespertino. 

 

 

 

 

                                                           
37 Ao realizar a busca de dados quanto a demanda por vagas na Educação Infantil e pré-escola na SMEC do 

município de Trindade, o departamento de Sistema de Gestão Educacional (SIGE) me informou que a busca 

ativa ainda será realizada que possuem um levantamento de solicitações das famílias, via lista de espera para 

matricular o filho na Educação Infantil e pré-escola, a qual, até o término do presente relatório não nos foi 

fornecida.  
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Quadro 15 − Número de crianças que frequentam cada turma do CMEI Jardim Scala. 

Turno 0 a 1anos 
1 a 2 

Anos 

2 a 3 

Anos 

3 a 4 

Anos 

4 a 5 

Anos 

5 a 6 

Anos 
Total 

Matutino 
Não 

atende 

Não 

atende 
--- --- 25 23 103 

Vespertino --- --- --- --- 26 27 108 

Integral --- --- 27 28 --- --- --- 

Fonte: Arquivo elaborado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Do número de crianças matriculadas e frequentes, o total de crianças na Educação 

Inclusiva indica cinco crianças, de acordo com o demonstrativo anterior do Quadro 4 que 

apresenta o levantamento da quantidade de crianças com os diferentes tipos de deficiências 

nos CMEIS do Município de Trindade, no ano de 2018.  

Consta no Projeto Político Pedagógico (PPP), de 2018, do CMEI Jardim Scala, que o 

funcionamento da Instituição ocorre das 6 horas às 18 horas; que contempla a organização da 

ação educativa, visto que faz parte da rotina a sala de aula, atividades e trabalhos que 

envolvem: cantos, calendário, chamada, leitura de histórias, circuitos, brincadeiras, cuidados 

com a higiene e relaxamento. Conforme registrado nesse documento, a rotina da Educação 

Infantil está estruturada no formato apresentado nos Quadros 16 e 17. 

Quadro 16 − Rotina das Turmas Jardim I e II. 

Turmas Jardim I e II 

Matutino Vespertino 

07:00 – Recepção/entrada das crianças; 

07:30 – Café da manhã/Acolhida das crianças;  

08:00 – Início das atividades pedagógicas: 

 Leitura, deleite roda de conversa, 

brincadeiras.  

 Atividades pedagógicas e lúdicas: 

09:00 as 09:15 - Intervalo ( recreio) Jardim I; 

09:30 as 09:45 - Intervalo ( recreio) Jardim II; 

10:30 – Almoço/Escovação; 

11:15 – Saída.  

13:00 – Chegada dos professores e das crianças;  

13:30 – 1º lanche;  

13:45 – Acolhida das crianças:  

• Leitura deleite, roda de conversa, brincadeiras 

• Atividades pedagógicas e lúdicas do dia. 

15:00 as 15:15 – Intervalo ( recreio) Jardim I; 

15:30 as 15:45 – Intervalo ( recreio) Jardim II; 

16:00 – 2º Lanche/Escovação; 

17:15 – Saída. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico/PPP do CMEI, 2018. 
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Quadro 17 − Rotina do Maternal I e Maternal II. 

 Maternal I e Maternal II 

Matutino Vespertino 

06:30 as 07:15 – Recepção das crianças ( Entrada); 

07:30 as 08:00 – Café da manhã;  

08:00 – Acolhida das crianças (músicas, roda de conversa, 

histórias); 

• Leitura deleite, roda de conversa, brincadeiras, 

momentos de interação e socialização.  

08:10 – Atividades pedagógicas e lúdicas do dia e outras;  

09:00 – Intervalo (momento de descontração das crianças, 

parquinho, rabiscário, brincadeiras no pátio);  

09:30 – Banho;  

10:00 – Preparação para o almoço (higienização, cantar 

músicas, conscientização das crianças para a importância 

da alimentação);  

10:30 – Almoço;  

11:00 – Escovação;  

11:30 – Momento do sono. 

 

13:00 – Despertar 

13:30 – Lanche 

13:45 – Atividades pedagógicas e 

lúdicas do dia e outras 

15:00 – Banho  

16:00 – Jantar/ escovação  

17:15 as 18:00 – Saída 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico/PPP do CMEI, 2018. 

O alimento que é ofertado às crianças, segundo a Diretora, tem acompanhamento da 

nutricionista da Secretaria municipal de educação e Cultura (SMEC) de Trindade; recebem o 

cardápio por e-mail todo mês. Fazem adequações de acordo com os alimentos disponíveis. Os 

alimentos são adquiridos pelo departamento de merenda e pela SMEC.  Considera que as 

refeições são adequadas às crianças de dois a seis anos, incluindo carnes, verduras, legumes, 

sucos, leite, pães, bolachas, frutas. São realizadas duas refeições por turno, no período 

matutino: café da manhã e almoço e no turno vespertino: lanche e jantar. 

O quadro de funcionários do CMEI Jardim Scala era composto durante o período da 

presente pesquisa por: uma secretária, duas cozinheiras, uma auxiliar de cozinha e duas 

pessoas nos serviços gerais/limpeza. A equipe pedagógica composta por uma diretora, uma 

coordenadora, seis professores regentes, dentre eles, dois fazem dobra na Instituição, sete 

monitores e dois profissionais de apoio. 
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Quadro 18 − Servidores da Secretaria, merenda e limpeza do CMEI Jardim Scala. 

 

Cargo 

 

Turno 

 

Vínculo 

 

Formação 

 

Tempo de 

Atuação no 

CMEI 

Tempo de 

Atuação na 

Ed. Infantil 

Aux. Secretaria Mat./ Vesp. 

40h 

Efetiva Administração Janeiro/2017 Não tem 

Serviços Gerais 

/Limpeza 

Mat./Vesp. 

40h 

Efetiva Cursando Tec. 

Enfermagem 

Março/2016 Não tem 

Serviços Gerais 

/Limpeza 

Mat./Vesp. 

40h 

Contrato 

Prefeitura 

Ensino 

Fundamental 

Janeiro/2017 Não tem 

Cozinheira Mat./Vesp. Efetiva Ensino Médio Janeiro/2015 10 anos 

Cozinheira Mat./Vesp. 

40h 

Contrato 

Prefeitura 

Ensino 

Fundamental 

Janeiro/2017 2 anos 

Aux. Cozinha Mat./Vesp. 

40h 

Efetiva Ensino Médio Janeiro/2017 10 anos 

Fonte: Arquivo elaborado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Quadro 19 − Quadro da equipe pedagógica que atua no CMEI Jardim Scala. 

Cargo/Função Turno Vínculo Formação 

Tempo de 

Atuação na 

Instituição 

Tempo de 

atuação na 

Educação 

|Infantil 

Direção Mat. 

Vesp. 

Efetiva Pedagogia 2 anos 10 anos 

Coordenação 

Pedagógica 

Vesp. Efetiva Pedagogia Janeiro/2016 Trabalhou em 

escola antes do  

CMEI 

Profª. Regente  

Maternal I 

Mat. Efetiva Pedagogia Agosto/2016 Agosto/2016 

Profª. Regente 

Maternal II 

Mat. Efetiva Pedagogia Janeiro/2016 Janeiro/2016 

Profª. Regente 

Jard. I 

Mat. Efetiva Pedagogia Abril/2014 Abril/2014 

 Profª. Regente 

Jard. II 

Mat. Efetiva Pedagogia Abril/2014 Abril/2014 

Monitora 

Maternal I 

Mat. Efetiva Cursando 

Pedagogia; 

Geógrafa 

Agosto/2016 Agosto/2016 
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Cargo/Função Turno Vínculo Formação 

Tempo de 

Atuação na 

Instituição 

Tempo de 

atuação na 

Educação 

|Infantil 

Monitora 

Maternal I 

Mat. Contrato 

Especial 

Prefeitura 

Cursando 

Pedagogia 

Abril/2014 Abril/2014 

Monitora 

Maternal II 

Mat. Efetiva Administração Agosto/2016 Agosto/2016 

Monitor Jard. II Mat. Efetiva Zootecnia Agosto/2016 Agosto/2016 

Profª. Regente 

Maternal I 

Vesp. Efetiva Pedagogia Agosto/2017 Agosto/2017 

Profª. Regente 

Maternal II 

Vesp. Efetiva Pedagogia Agosto/2017 Agosto/2017 

Profª. Regente 

Jardim I 

Vesp. Efetiva 

(Dobra CH) 

Pedagogia Abril/2014 Abril/2014 

Profª. Regente 

Jard. II 

Vesp. Efetiva 

Dobra CH 

Pedagogia Agosto/2017 Agosto/2017 

Monitora do 

Maternal I 

Vesp. Contrato 

Prefeitura  

Ensino Médio Janeiro/2017 Janeiro/2017 

Monitora do 

Maternal I 

Vesp. Contrato 

Prefeitura 

Ensino Médio Janeiro/2017 Já trabalhou 3 

anos em CMEI 

Monitora do 

Maternal II 

Vesp. Contrato 

Prefeitura 

Cursando 

Pedagogia 

Abril/2014 Já trabalhou 1 

ano em CMEI 

Profissional de 

Apoio 

Vesp. Contrato 

Prefeitura 

Cursando 

Pedagogia 

Abril/2014 Abril/2014 

Profissional de 

Apoio 

VEesp. Contrato 

Prefeitura 

Pedagogia Agosto/2014 Trabalhou em 

CMEI/Escola 

Fonte: Arquivo elaborado pela pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

4.2.3 Crianças e adultos: participantes da pesquisa 

A pesquisa realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jardim Scala 

contou com a participação da coordenação da Equipe Multiprofissional da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura (SMEC) de Trindade; da gestão e coordenação da 

Instituição; das professoras regentes, das profissionais de apoio; das famílias das crianças com 

deficiência física e das crianças de quatro a cinco anos matriculadas nas turmas do Jardim I 
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“B” e Jardim II “B” do turno vespertino. O critério de seleção dos participantes da pesquisa 

foi vinculado ao grupo no qual as crianças com deficiência física estavam inseridas. 

Para apresentar a turma de crianças do Jardim I e Jardim II, recorri às anotações 

registradas no diário de campo, conforme indicado na sequência: 

A) As Crianças 

A turma do Jardim I − turma na qual o Davi estuda −, é composta por um total de 26 

crianças entre quatro e cinco anos, em sua maioria meninos, moradores da região próxima ao 

CMEI. Apresentam um comportamento aparentemente tímido, conversam pouco, algumas 

com a linguagem ainda em elaboração; outras conversam fluentemente, no entanto, somente 

no momento em que são autorizadas. Os registros do diário de campo mostraram-me: 

Os olhares arregalados, que pareciam desejar falar muitas coisas, mas se misturavam 

com a fala da professora, ao dizer: “é pra ficar todo mundo sentadinho... quietinho 

brincando... de massinha, não é hora de conversa...  logo vai ter lanche!” (Diário de 

Campo,19/03/2018).  

As crianças ficam a maior parte do tempo na sala de aula, saindo para os momentos de 

lanche e recreio de quinze minutos no parque. A sala de aula é composta por carteiras que 

ocupam grande espaço, dificultando a mobilidade das crianças. No geral, mostram-se muito 

carinhosas com o colega Davi, acontecendo em alguns contextos a disputa para se sentarem 

próximo do amigo, o qual se senta quase sempre no mesmo lugar. No entanto, é nítido que os 

colegas de Davi demonstram gostar de dividir tempos e espaços de brincadeiras. 

A turma do Jardim II é composta por um total de 27 crianças, predominando um 

número maior de meninas, dentre elas Esther, também muito querida por todas as crianças da 

turma. Nessa turma, as crianças apresentam maior liberdade de fala, movimento e escolha dos 

lugares nos quais vão se sentar; são crianças participativas, falantes e autônomas. 

Chegou o momento do recreio do Jardim II B, as crianças vão até minha mesa e me 

convidam para ir no parque, pegando pelas minhas mãos; dizendo: “Vamos brincar 

de que hoje amiga?” Ao chegar no parque um grupo de crianças sentam-se próximo 

do quadro giz, que denominam, rabiscário; e Esther também sentou-se junto com 

este grupo de colegas. (Diário de Campo,23/05/2018). 

Antes de adentrar as salas para conhecê-las, a Diretora me possibilitou que me 

aproximasse dos dados das crianças por meio das fichas e documentos − que cada criança 
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possui − arquivados nas pastas 38 que ficam na secretaria do CMEI. No caso da criança com 

deficiência, estes dados, documentos e relatórios têm como objetivo, também, a requisição de 

um profissional de apoio para acompanhá-las durante o período em que ficam no CMEI. O 

Davi da turma do Jardim I é apresentado, segundo sua ficha de identificação acompanhada de 

laudo, da seguinte maneira: 

Davi, tem 4 anos, possui a deficiência: Encefalopatia  Crônica não Evolutiva- 

Paralisia Cerebral. Segundo documentos e relatórios anexados em ficha na secretaria 

do CMEI Jardim Scala, consta um relatório Fonoaudiológico com data de: 

20/09/2016, com o diagnóstico de: encefalopatia crônica não evolutiva, por 

prematuridade, provocando atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 

hemiparesia esquerda com pouco controle de tronco e cervical, atraso na fala e 

linguagem emitido por fonoaudióloga da Vila São José Bento Cotolengo. E relatório 

do neuropediatra do Hospital das Clínicas com data: 20/10/2016, ressaltando 

diagnóstico de Encefalopatia Crônica não progressiva da infância com Tetraparesia 

espástica, faz uso de medicamento, tendo crises convulsivas (controladas). Necessita 

de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional duas vezes por semana.               

(Documentos do CMEI Jardim Scala, 2017) 

Durante a conversa com a Diretora, ela apresentou dados complementares, explicando 

que o Davi frequenta o CMEI Jardim Scala a um ano (na ocasião da conversa), desde janeiro 

de  2017. Segundo ela, ele faz acompanhamento externo, conforme indicado no laudo, consta 

a necessidade da realização de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e Equoterapia, 

quatro vezes por semana. Ele realiza essas atividades na Vila São Cottolengo (Trindade-GO) 

e faz acompanhamento com vários especialistas no Hospital das Clínicas. 

A Figura 13 apresenta o Davi sob o olhar da pesquisadora e em diálogo com a 

profissional de apoio (primeiras impressões): 

Davi usa óculos, usa botinha nos pés com órteses nas duas pernas, conversa baixo, 

sendo preciso ficar bem pertinho para ouví-lo, a linguagem apresenta em alguns 

momentos um pouco confusa, mas na maioria das vezes é possível compreendê-lo; 

apresenta lógica na sua fala; senta-se em uma cadeira feita para que ele fique mais 

próximo dos colegas e possibilite maior interação com os mesmos, precisa do 

auxílio da apoio para descer e sentar na cadeira. No entanto se colocado no chão 

desloca-se arrastando, pois não possui a postura ereta sentado no chão fica curvado; 

inclinado para frente; faz uso de fralda descartável; alimenta-se sozinho, recebendo 

as vezes da profissional de apoio a comida na boca. Possui o movimento das mãos 

um pouco limitado, o que não o impede de brincar de massinha e segurar outros 

materiais como o lápis. Ainda não possui controle dos esfíncteres e faz uso de fralda 

descartável. (Diário de Campo21/03/2018 ). 

 

                                                           
38 Junto com esta pasta estão os relatórios bimestrais que são realizados pela professora efetiva no CMEI, cujo 

título é: Registro dos avanços no processo de desenvolvimento global da criança nos aspectos cognitivo, 

afetivo/social, motor, linguístico e estético 
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Figura 13 − Davi. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Figura 14 – Esther. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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A apresentação de Esther, do Jardim II, em sua na ficha de identificação e laudo está 

assim descrita:  

Esther tem 4 anos, frequenta o CMEI desde o início deste ano/2018, possui uma 

deficiência chamada: “Síndrome de APERT”. Segundo laudo apresentado pelo SUS 

da Prefeitura de Trindade ao CMEI J. Scala consta: “Paciente de 04 anos de idade, 

apresenta quadro Patológico: CRANIOSSINOSTOSE = CID: Q75.0 com atraso do 

desenvolvimento neuro-psicomotor (DN PM). Conhecida como Síndrome de 

APERT.  Necessita de acompanhamento” porém não apresenta condições de realizá-

lo.(CMEI JARDIM SCALA 19/12/2017). 

No diário de campo, segue a descrição de Esther sob o olhar da pesquisadora e em 

diálogo com a professora (primeiras impressões): 

Esther possui Craniossinostose que é o fechamento prematuro de uma ou mais 

suturas dos ossos chatos do crânio, os dedos das mãos e dos pés emendados, a 

professora relata que Esther “[...] já realizou cirurgia no crânio e nas mãozinhas para 

separar os dedinhos; No entanto na última cirurgia apresentou rejeição, possui 4 

dedinhos em cada mão, alguns ainda emendados [...]” o que não a limita realizar as 

atividades propostas pela professora, com certa dificuldade como recorte, escrita, 

pintura... o braço também não levanta por completo, só até determinado ponto; 

possui autonomia para realizar a maioria das atividades pegar e guardar seu copo na 

mochila, pede para ir ao banheiro, para beber água,  veste-se e despe-se com certa 

dificuldade, porém esforça-se para realizar. Segundo a professora “antes ela 

alimentava-se, jogando a comida para cima para tentar engolir, pois a colher era 

grande e o braço como apresenta-se limitado para o movimento não conseguia 

comer, quando foi ofertado a colher menor ela conseguiu alimentar-se sozinha e 

bem.” Consegue falar a maioria das palavras, somente algumas com dificuldade de 

verbalizar... parece que quando não compreende a pergunta que lhe é feita... repete. 

(Diário de Campo, 26/05/2018) 

B)  Professoras/Coordenadora Pedagógica 

Participaram da pesquisa duas professoras regentes − efetivas da Rede Municipal de 

Ensino de Trindade, das turmas do Jardim I e do Jardim II −, a professora Daniele, do Jardim 

I, é também coordenadora do CMEI Jardim Scala, tendo assumido a turma do Jardim I na 

ausência da professora regente da turma devido sua licença médica com afastamento por mais 

de quarenta dias. Duas professoras do sexo feminino, com idades de 33 e 44 anos, 

respectivamente, ambas são casadas e possuem filhos. Possuem graduação em Pedagogia com 

especialização em Educação Inclusiva; Trabalham na Educação há mais de dez anos, sendo 

que a professora regente do Jardim I trabalha há dois anos no CMEI Jardim Scala e a 

professora regente do Jardim II, Nívia, trabalha há quatro anos no mesmo local. A duas 

trabalham no período matutino e vespertino, ambas ressaltam que o professor de Educação 

Infantil precisa: 
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Primeiro gostar, ter dom e ter talento! E ter também é...ai como é que eu posso falar 

aqui! No aspecto físico...ter...ai! É...disposição. É...porque não adianta nada uma 

professora de Educação Infantil sentar e deixar, tipo assim, não faz isso, faz aquilo, a 

gente tem que ter essa disposição ali com a criança né? Precisa ter um bom 

condicionamento físico porque senão não adianta nada. ( Entrevista com a 

Professora do Jardim I, 06/06/2018) 

Amar! Ter amor realmente à criança, gostar de brincar de estar com criança! Senão é 

impossível. (Entrevista com a Professora do Jardim II, 13/06/2018) 

C)  Profissionais de Apoio 

Maria do Socorro, profissional de Apoio (PA) do Jardim I, tem 47 anos; é casada e 

mãe de três filhos. Mary,  PA do Jardim II, tem 32 anos; é também casada e mãe de dois 

filhos. Ambas moram na região próxima ao CMEI e trabalham somente no turno vespertino. 

Iniciaram o trabalho na Educação e, especificamente na Educação Infantil, com a inauguração 

do CMEI Jardim Scala, local no qual trabalham há quatro anos. As duas são estudantes do 

curso de Pedagogia na Instituição Castilho Mendes, do Distrito Federal, cujo polo está situado 

na cidade de Trindade-GO. Elas cursam aula presencial uma vez ao mês, sendo o restante on-

line. Não fizeram processo seletivo para entrar como profissional de apoio; a PA Maria do 

Socorro do Jardim I foi convidada por uma professora amiga e a PA Mary do Jardim II 

somente preencheu uma ficha no próprio CMEI e foram chamadas. 

Durante a entrevista realizada com elas, foram questionadas sobre o que achavam que 

era preciso para ser professor da Educação Infantil: 

Eu acho primeiro amar o que você vai fazer; Gostar de criança... rsrsrs... Gostar de 

criança, o AMOR né em primeiro lugar, porque se você não gostar de criança, é 

difícil você trabalhar com criança na educação Infantil; e as vezes eu penso assim, 

que você tem que ser criança também, dentro da sala de aula, entendeu? Eu acho que 

é isso,  gostar de criança. (Entrevista com Prof. Apoio do Jardim I, 13/06/2018). 

Primeiro lugar, gostar muito. Gostar muito, eu acho assim, que a gente precisa 

né...porque se agente for pensar questão de... vamos supor, questão financeira, não 

vamos, nem em pedagogia, em trabalho nenhum, é gostar...é amar, é porque aqui é 

igual eu falo eu caí, assim, vou lá vou fazer... eu acho que dentro de mim já tinha um 

pouquinho...porque antes com 7, 8 anos eu falava pro meu vô que eu ia ser 

professora...foi Deus que planejou, foi aonde que eu vim, foi o que eu queria...lá 

antes na minha cabeça eu já tinha a concepção que eu queria aquilo, mas quando eu 

vim pra cá que eu tive certeza. (Entrevista com Prof. Apoio do Jardim I, 

13/06/2018). 

D) Diretora 
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Selma, diretora do CMEI Jardim Scala, tem 37 anos; é casada e mãe de uma filha. 

Cursou graduação em Pedagogia, pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Inclusiva 

(Faculdades Aphonsiano); Educação Infantil, Alfabetização e Letramento e Gestão Escolar, 

com ênfase em Coordenação Escolar na Faculdade Brasileira de Educação e Cultura 

(FABEC). É diretora do CMEI Jardim Scala, desde seu surgimento, há quatro anos e trabalha 

nos dois períodos; trabalha na Educação há dezoito anos e na Educação Infantil há 11 anos. 

Ao ser perguntada sobre o que acha que é preciso para ser professor de Educação Infantil: 

Primeiramente como eu já disse, acho que é gostar de criança, porque eu vou ter o 

contato é com criança, eu tenho que ter conhecimento sobre o desenvolvimento da 

criança, né, principalmente ali, as teorias de Piaget, traz os requisitos básicos pra 

isso, e ter um preparo físico... rsrsrs ... ter paciência né;  acho que é por aí, porque 

senão agente não consegue ficar não. (Entrevista com Diretora do CMEI, 

04/06/2018) 

E) Coordenadora da Equipe Multiprofissional da SMEC 

Maria Elisabeth, coordenadora da Equipe Multiprofissional, tem 56 anos; é casada e 

tem dois filhos; é licenciada em Pedagogia e com pós-graduação em Psicopedagogia. 

Trabalha no município há vinte anos e tem uma trajetória de trinta e cinco anos na área 

Pedagógica. Nunca trabalhou diretamente com a Educação Infantil, com exceção do 

Departamento de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, local da SMEC no 

qual atualmente trabalha, há quase cinco anos. Segundo a coordenadora, para ser professor de 

educação Infantil: 

Primeira coisa eu acho que é o respeito pela criança, entender o que é ser criança; Eu 

acho que ele precisa entender essa concepção, e ter, eu acho que estudar bastante a 

respeito, eu acho assim, que o professor que tem respeito pelo ser humano em 

qualquer fase da vida, que ele é esse apaixonado, que ele se dedica, eu acho que ele 

é o professor que tem esse perfil. É... então a gente... tem que ser um pouco criança, 

pra trabalhar com a criança, tem que se despojar independente da idade. Eu quando 

vou lidar com crianças dessa fase, eu tenho disponibilidade de sentar no chão, de 

rolar, de... é uma coisa muito gostosa, eu acho que isso é muito importante. Você 

não pode tá ah, eu tô nessa posição e a criança ali, tem que tá juntos né?” ( 

Entrevista com a Coord. Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva da 

SMEC- Trindade, 09/05/2018) 

Assim, me propus a fazer o registro de parte da entrevista com os participantes da 

pesquisa, com ênfase sobre a concepção que apresentaram acerca do professor de Educação 

Infantil, nessa etapa do trabalho. O objetivo foi complementar meu olhar como pesquisadora 

para a realidade vivenciada e compreender os perfis profissionais, bem como as posturas 

apresentadas no trabalho com as crianças. Assim, me chamou a atenção o fato de que a 
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maioria das respostas se aproximaram ao conceberem que é preciso “primeiramente gostar, de 

criança!”. Dados que contribuirão para a análise no contexto dessa pesquisa. 

Nos últimos anos, as instituições de Educação Infantil, bem como a educação e a 

concepção de criança, incluindo o papel do professor que atua na creche e pré-escola, 

passaram por transformações significativas relacionadas aos objetivos da Educação Infantil 

estabelecidos em diferentes contextos históricos das sociedades. Os documentos oficiais e as 

legislações da Educação Infantil, como exemplo, a LDB n° 9394/96, delinearam um novo 

perfil profissional do professor da Educação Infantil, bem como da instituição e da concepção 

de criança. As DCNEI (2009) ressaltam a criança como sujeito de direitos e protagonista da 

sua história, destacando a importância da indissociabilidade entre educar e cuidar no trabalho 

pedagógico. 

Nesse sentido, educar e cuidar promove uma ligação de proximidade; um  

envolvimento afetivo-emocional com maior intensidade entre professor e criança na Educação 

Infantil. Segundo Wallon (1975), os laços afetivos que vão sendo constituídos, desde a 

infância, são de grande importância nas relações que vão sendo estabelecidas pelas crianças 

com o meio e com as demais pessoas que as cercam. Os conhecimentos, conceitos, hábitos, 

valores e  atitudes vão sendo apropriados pelas crianças, por meio das relações humanas, as 

quais vão sendo constituídas no decorrer do seu crescimento, aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Paulo Freire afirmou que a amorosidade é um elemento indispensável no processo 

educativo, ressaltando ser saber necessário à docência. O conceito que esse autor atribuiu a 

amorosidade relaciona-se com a abertura, por meio da qual, autenticamente, o professor sela o 

compromisso com os educandos, objetivando a transformação da realidade. Assim, dialogar e 

demonstrar amor pelas crianças, pelos estudantes, não significa infantilizar ou docilizar a 

educação, nem assumir o papel de ‘bonzinho’. Torna-se importante, 

[...] reinsistir em que não se pense que a prática educativa vivida com afetividade e 

alegria, prescinda da formação científica séria e da clareza política dos educadores 

ou educadoras. A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade 

científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da 

permanência do hoje [...]. (FREIRE, 1996, p. 161) 

Nessa linha de pensamento, para propiciar uma Educação Inclusiva na Educação 

Infantil com seriedade e amorosidade/afetividade é preciso que a profissionalidade docente 

seja pautada na construção de conhecimentos, saberes e experiências construídos ao longo da 

vida pessoal, acadêmica e profissional dos professores.  
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Almeida (2015) aponta, em sua pesquisa, que os professores reconhecem a 

importância do trabalho que desenvolvem com os alunos no âmbito da inclusão escolar, sendo 

importante refletir sobre sua atuação constante, pois a forma como o professor conduz o 

processo de aprendizagem dos alunos pode determinar o seu sucesso ou fracasso escolar. 

Segundo ela, revelaram que a formação que tiveram inicialmente, por meio do magistério ou 

graduação, não foi suficiente para garantir que os mesmos se sentissem seguros e habilitados 

para trabalharem com a inclusão. 

Concordo com Alves (2006, p. 7) quando ressalta que “[...] o perfil de professora da 

Educação Infantil exige características profissionalizadas, ou seja, as competências e 

habilidades que não são decorrentes da “natureza” feminina, mas são construídas no processo 

formativo e no exercício profissional da docência [...]”. 

Assim, compreende-se que o processo contínuo de estudo e formação de professoras 

que atuam na Educação Infantil torna-se imprescindível para a melhoria do trabalho dessas 

profissionais. Nessa perspectiva, faz-se necessário que os temas tratados tenham estreita 

relação com sua prática, ou seja, os temas devem partir das demandas apresentadas por essas 

profissionais a partir de suas experiências concretas com as crianças, funcionando a 

instituição de cuidado e educação como espaço privilegiado de inclusão, estudo, 

aprendizagens, brincadeiras e interações. Nesse sentido, compreendo que a formação do 

professor influencia de maneira significativa as ações propostas ou não para a criança brincar 

na Educação Infantil, pois vai de encontro com a concepção que esse professor defende sobre 

a brincadeira. Tema que será trabalhado a seguir.    

4.2.4 Percepções dos participantes da pesquisa sobre a criança com deficiência e o processo 

de Inclusão 

Durante a aproximação com a realidade no município de Trindade-GO, foram feitas 

visitas aos Centros Municipais de Educação Infantil, sendo escolhido o CMEI Jardim Scala 

para a realização da presente pesquisa, pois atendia aos critérios previamente estabelecidos, os 

quais, dentre outros, que a instituição tivesse um número maior de crianças de quatro a seis 

anos, com deficiência física e sem comprometimento cognitivo.  

No trabalho com o tema Educação Inclusiva, a partir das entrevistas realizadas com os 

participantes, foram eleitas as seguintes categorias: A) Percepções sobre a criança com 

deficiência; B) Concepção sobre a Educação Inclusiva na Educação Infantil para compor a 

análise dessa temática; c) Percepções sobre a criança com deficiência. 
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A história nos mostra que o olhar e a concepção das pessoas em relação às pessoas 

com deficiência estão relacionados à diversidade de cultura e contextos sociais nos quais o ser 

humano esteve inserido ao longo dos tempos. Assim, para compor os dados dessa pesquisa, 

foi importante conhecer qual seria a percepção/concepção que os participantes da pesquisa 

possuem em relação a criança com deficiência.  

As famílias das crianças com deficiência que fazem parte da pesquisa assinalaram que: 

Eu acho que Deus tem um plano na vida da gente. Eu fico olhando pra Esther e fico 

imaginando... nossa Deus é bom demais, Deus tem um Plano na vida dela. Até hoje 

eu acho que a Esther é uma benção de Deus! Um plano de Deus! (Entrevista com a 

mãe da criança do Jardim II, 15/06/2018). 

O Davi é tudo, tanto que não mudou nada na vida da gente. Deu um significado 

muito, muito, muito, muito muito, maior, nossa! O Davi ensina a gente. O Davi é 

uma escola pra gente. (Entrevista com a mãe da criança do Jardim I, 18/05/2018). 

 Já as crianças da turma, ao serem perguntadas sobre como percebem os colegas em 

questão, afirmam que: 

O Davi anda com os pés assim (demonstra os dois pés virados pra dentro); porque 

ele machucou os pés; Arrasta as perna.  

O Davi é igual  a gente...porque ele brinca! (Entrevista com as  crianças do Jardim I,  

06/06/2018). 

Esther ela já nasceu com a cabeça desse jeito. 

Jesus fez ela assim. Com os dedim assim oh... mostrando as mãos os dedinhos 

juntos, coladinho. E a cara do jeito dela. 

Esther não tem jeito de andar de bicicleta, como vai freiá!  Mas consegue brincá de 

boneca. 

A Esther é diferente porque ela é nova na nossa escola [...]. (Entrevista com as  

crianças do Jardim II, 06/06/2018). 

 A equipe pedagógica39 do CMEI Jardim Scala, ao responder a esse questionamento, 

ressalta que: 

Eu costumo falar que quando você é mãe... (eu vou até chorar!) A partir do 

momento que você é mãe você tem outra postura! Não posso falar que é um olhar 

diferenciado... mas um olhar amoroso, um olhar com carinho, não que eu vou 

demonstrar para as crianças que eu vou tratar eles ali, diferente, mas é esse olhar né 

... um olhar acolhedor. (Entrevista com a coordenadora pedagógica, 06/06/2018). 

                                                           
39 Na presente pesquisa, denomina-se equipe pedagógica os participantes da pesquisa: a coordenadora da equipe   

multiprofissional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva da SMEC, a gestora, a coordenadora 

pedagógica, as professoras e as profissionais de apoio do CMEI Jardim Scala. 
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Eu vejo assim com o olhar tão amoroso, que pra mim ela nem é diferente mais, 

assim, deixa de ser. Eles são literalmente iguais às outras crianças, que essa ponte de 

distância que se cria de um aluno especial de um normal, é longa, e não é longa não. 

(Entrevista com a professora do Jardim II, 13/06/2018). 

Ah! É Uma relação de afeto, de amor sabe, como se eles fossem meus filhos, 

entendeu? Eu vou ter certos cuidados com ele, são, bem maiores do que o cuidado 

com as outras crianças. O Davi, ele é muito inteligente, ele percebe muitas coisas, é 

só o problema de locomoção das perninhas, o cognitivo dele não foi afetado né. 

(Entrevista com a Profissional de Apoio do Jardim I, 13/06/2018). 

 Assim, nota-se que a percepção das famílias em relação à criança com 

deficiência física está voltada para o caráter religioso/divino, como um plano de Deus, se 

sobrepondo à afetividade, pois a criança veio com deficiência para ensinar sua família. Essa 

concepção esteve presente, segundo Bueno (2002), após a era pré-cristã com a difusão do 

Cristianismo, sendo atribuída uma visão teológica para a pessoa que possuía algum defeito, 

acreditando que o deficiente possuía alma, assim, passando-se a protegê-los e compadecer-se 

deles. 

Esteve presente na fala das crianças a percepção de diferença atribuída às crianças com 

deficiência, pois se diferem das demais crianças pelas características físicas e pelos 

movimentos que realizam. No entanto, também são igualdas com as demais crianças pela ação 

de brincar, porém, ainda assim, visualizam que tem algumas atividades que não podem ser 

realizadas devido o olhar prévio para a deformidade física, como exemplo, quando pontua que 

Esther não consegue andar de bicicleta, porque “tem os dedos coladinhos”, ou quando Esther 

anda de bicicleta. A percepção das crianças perante as características físicas dos colegas 

apresenta a sinceridade das crianças ao descrever o que ela percebe ou imagina. No entanto, 

falas como “Jesus fez ela assim” são ouvidas e aprendidas nas relações que estabelecem com 

os pares com os quais convivem em diversos contextos, sendo assim reproduzidas por elas. 

Sarmento e Pinto (1997) diante de situações iguais a estas expressas pelas crianças, ressaltam 

que a infância é um segmento que está inserido nas relações de controle social dos adultos 

sobre as crianças e que “[...] o olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que o 

olhar dos adultos deixa na penumbra ou obscurece totalmente [...]” (1997, p. 25). As crianças 

sem deficiência indicam que para elas a deficiência é apenas uma característica da criança, a 

qual não a impede de brincar com os colegas de turma. 

 A fala de algumas pessoas da equipe pedagógica do CMEI indica que o 

tratamento direcionado para a criança com deficiência tem que ser igual ao de outras crianças, 

no entanto, o cuidado/proteção tem que ser maior. A professora do Jardim II, ao dizer que as 
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crianças com deficiência “são literalmente iguais as outras crianças,” apresenta um discurso 

que se distancia da proposta de educação na perspectiva inclusiva, o qual, segundo Kassar 

(2011), considera as diferenças inerentes à condição humana, porém, oferta qualidade na 

igualdade de oportunidades a todas as crianças. 

Contudo, o que predominou na fala dos participantes da equipe pedagógica foi que o 

papel da professora se mistura com o de mãe, verbalizando com ênfase o sentimento maternal, 

amoroso, de compaixão e acolhedor que prevalece ao se trabalhar com a criança que possui 

deficiência. Acredito que essa postura talvez tenha a ver com a concepção que as professoras 

trazem acerca dos objetivos, ao longo da história, que interligam a Educação Infantil e a 

Educação Inclusiva como a assistência. Kramer (2005) pontua que o binômio cuidar e educar 

pode ainda ser compreendido como atividades estanques, na qual a primeira cuida do corpo e 

a segunda dos processos cognitivos. Lembrando que o cuidar esteve ao longo da história 

associado à assistência. Na Educação Infantil, a separação entre as ações de educar e cuidar 

estão relacionadas a uma hierarquia, na qual, em muitos contextos, quem cuida é a auxiliar e 

quem educa é a professora. Esse contexto se assemelha com a realidade das profissionais de 

apoio que trabalham com a criança com deficiência na rede regular de ensino. 

 

A) Concepção sobre a Educação Inclusiva na Educação Infantil  

 

 A Educação de crianças com deficiência na Educação Infantil é uma realidade nas 

instituições e já se faz presente há mais de uma década. No entanto, ainda é novo e complexo, 

pois o desafio está em garantir o respeito às diversidades e diferenças; a oportunidade de 

acesso e permanência, e uma educação de qualidade a todas as crianças. Trabalhar com a 

diversidade pressupõe conhecer o novo, o diferente; convite esse feito para as escolas e  

instituições de Educação Infantil para se reorganizarem, a fim de receber todas as crianças. 

Contudo, essa organização está para além da acessibilidade arquitetônica (que tem sua 

importância), mas a transformação se inicia a partir da compreensão de um novo conceito de 

educação perante os objetivos e que sujeitos pretendem formar. Serão apresentados, a seguir, 

a concepção sobre Educação Inclusiva dos participantes da pesquisa. 

Ah... eu acho que tem que ter em todos os lugares né... porque senão... como é que 

vai viver? Eu acho assim, que não tem que excluir, ah o fulano é especial, não vai 

entrar porque aqui não pode. É um direito dele! (Entrevista com a mãe da criança do 

Jardim I, 18/05/2018). 
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As famílias das duas crianças pesquisadas pontuaram seu parecer sobre a Educação 

Inclusiva como um direito. Nesse sentido, é importante lembrar que o compromisso com a 

Educação Inclusiva no Brasil foi afirmado a partir de marcos internacionais, dentre eles a 

Declaração da Salamanca (1994), cujo foco enfatiza que o ensino deve ser diversificado; que 

o espaço educativo deve ser rico, criativo e realizado em um espaço comum a todas as 

crianças, independentemente de suas diferenças, dificuldades ou deficiências. E que a escola 

que deve se adaptar aos alunos e às suas especificidades, não o contrário. 

Durante a entrevista com a equipe pedagógica, pode-se perceber que esse eixo 

temático provocou um aparente desconforto, demonstrado pelas expressões, gestos e suspiros 

um conceito ainda em construção a respeito da Educação Inclusiva. 

Tá assim, tá começando, eu vejo que a gente ainda tem muito que aprender, nessa 

parte dessa inclusão, tanto no recebimento dessas crianças, na nossa realidade, no 

que a gente oferece pra criança; o que nós temos na unidade. (Entrevista com a 

gestora do CMEI, 04/06/208). 

Pra nós, a Educação Inclusiva é novo ainda, a gente tá em fase de adaptação agente 

tá fazendo o melhor pra elas e está estudando pra isso. (Entrevista com a professora 

do Jardim II, 13/06/2018). 

Quando fala a palavra Inclusão, inclusiva, assim, eu acho que falta muito ainda. 

Talvez até o município, a educação, os projetos eles tem uma boa intenção, mas até 

mesmo as pessoas de lá, precisam entender o que é inclusão. Porque às vezes tá 

incluindo e tá excluindo ao mesmo tempo, é uma inclusão que fica um pouco a 

desejar. (Entrevista com a Profissional de Apoio do Jardim I, 13/06/2018). 

Isso é maravilhoso né... não tem aquele lugar especial, não tem aquele diferencial 

todo. A gente não tem tanto suporte. Tanto aqui na instituição como em outro lugar, 

só tá no papel. A gente não tem um treinamento, não tem um curso, não tem um 

acompanhamento, não tem um suporte a verdade é essa! (Entrevista com a 

Profissional de Apoio do Jardim II, 13/06/2018). 

Olha, a Educação Inclusiva eu acho que em qualquer modalidade, em qualquer fase, 

é um desafio, acho que todos nós estamos aprendendo. Eu acho que agente já tem 

progredido e muito, no município de Trindade eu já tenho muito orgulho mesmo de 

algumas unidades que abre o espaço para que a criança possa participar com plena 

igualdade, Ainda infelizmente, não é uma realidade 100%; a gente ainda vê atitudes 

de exclusão, mas agente tá trabalhando, pra melhorar isso. (Entrevista com a 

coordenadora da Educação Especial na perspectiva Inclusiva da SMEC, 

09/05/2018). 

A equipe pedagógica deixou evidente, em suas falas, que o olhar de não compreensão 

que possuem sobre a Educação Inclusiva não está baseado em leituras e estudos. Apesar de 

afirmarem a realização de estudos e formação na área da Educação Especial na Perspectiva 
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Inclusiva, a perspectiva apresentada está voltado para a realidade que elas vivenciam. E a 

realidade a qual apontam é que o tema inclusão e Educação Inclusiva ainda é novo, complexo 

e desafiador para o grupo. A equipe destaca estar em busca de estudar o tema, pois ainda tem 

muito a aprender. A fala das professoras não está distante da realidade de muitas instituições 

com propostas na perspectiva da inclusão, pois “[...] dúvidas em relação ao que representa a 

inclusão são enormes no meio acadêmico e prático [...]” (DRAGO, 2011). 

Todas as falas das participantes demonstraram a consciência e clareza de que precisam 

estudar para melhor compreenderem e ressignificaram o trabalho que realizam com a criança 

na Educação Inclusiva na Educação Infantil, para que não façam uso de práticas pragmáticas e 

excludentes dentro da proposta inclusiva. Nessa perspectiva, o apelo para que tenham 

formação, cursos, suporte e maior presença da equipe multiprofissional da SMEC foi uma 

constante, estando presente na fala de todas professoras e profissionais de apoio. De acordo 

com coordenadora da equipe multiprofissional da Educação Especial na perspectiva Inclusiva  

da SMEC, nos anos anteriores era proposto uma formação a cada bimestre para os 

profissionais de apoio, depois os encontros ficaram sob a responsabilidade de uma 

consultoria. Hoje a equipe multiprofissional conta somente com três profissionais na equipe, 

as quais, dentro de suas possibilidades, buscam atender as demandas que são inúmeras. 

Diante desse cenário, acredito que tanto as professoras como as profissionais de apoio 

precisam de espaços para expressarem seus anseios, incompreensões, dúvidas e dificuldades 

em relação ao trabalho que realizam. Concordo com Manzini (2007) quando ele afirma que a 

formação inicial não garante o por si só o preparo dos professores para o trabalho na 

perspectiva da educação inclusiva. No contexto da inclusão escolar, a formação continuada 

faz-se necessária por meio de um processo dinâmico, favorecendo que o professor aprimore 

sua prática pedagógica. Dall’Acqua (2013) defende que a formação continuada possibilita o 

percurso para promover e consolidar novas práticas educacionais, contribuindo para 

contemplar as demandas atuais presente nas instituições. A formação inicial e continuada dos 

professores e profissionais de apoio é de suma importância, pois oportuniza o estudo e a 

procura por novos saberes; a curiosidade pelo desconhecido e pela pesquisa, além de 

contribuir para o exercício da reflexão crítica sobre a sua prática, qualificando o trabalho que 

realiza.  
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4.3 A brincadeira da criança com deficiência na Educação Infantil  

Os contextos de brincadeiras propostos na Educação Infantil propiciam a constituição 

de conceitos diferentes, por meio das vivências e das relações que são estabelecidas no 

contato com outras crianças. Segundo o Referencial Saberes e Práticas da inclusão na 

Educação Infantil (Brasil, 2006), faz-se necessário e importante oportunizar às crianças com 

deficiência física  as mesmas experiências que outras crianças para que sintam as mesmas 

sensações e desenvolvam as mesmas tarefas funcionais. 

Leontiev (2017) em seus estudos, como já ressaltado nessa pesquisa, afirma que o 

motivo da brincadeira está no seu próprio processo, denominando a brincadeira como 

atividade principal por ser o contexto no qual ocorrem as mais importantes mudanças no 

desenvolvimento psíquico da criança, propiciando a passagem para um desenvolvimento mais 

elevado. 

A importância atribuída a atividade do brincar da criança na infância se dá pelo efeito 

que propicia no desenvolvimento infantil e por ser o universo das brincadeiras favorável à 

formação das funções psicológicas superiores, além da apropriação da cultura como dito 

anteriormente. Por isso, faz-se necessário valorizar os tempos e espaços ofertados às 

brincadeiras infantis, tanto em contextos internos das instituições educacionais como em 

outros diferentes espaços vivenciados pelas crianças, como exemplo, o familiar e a sociedade.  

Durante o estudo e pesquisa sobre O brincar da criança com Deficiência Física no 

Processo de Inclusão na Educação Infantil foi problematizado o processo do brincar entre e 

com as crianças com deficiência. Concordo com os autores da perspectiva sócio-histórico-

dialética (Vigotski, Leontiev, Elkonin e Wallon) que consideram a brincadeira uma atividade 

humana que envolve o indivíduo e sua cultura. Brincando a criança conhece, aprende, cria, 

movimenta, representa, expressa, fantasia, diverte e constitui sua identidade cultural e social 

por meio das relações que estabelece nos diferentes grupos e contextos nos quais estiver 

inserida. Lembrando que essas características da brincadeira se estendem a todas as crianças, 

com ou sem deficiência. 

Ao longo do trabalho foi feita a defesa por uma inclusão, de fato, porque  compreendo 

a criança, com ou sem deficiência, na sua totalidade como sujeito de direitos, não sendo 

inclusa ou somente inserida na Educação Infantil da rede regular de ensino em função das 

suas condições específicas, das suas incapacidades. Esse é um direito que lhe é garantido e 

fazer valer esse direito está vinculado ao propósito da Educação Inclusiva de eliminar as 
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barreiras, reorganizando a escola e os ambientes para que as crianças e demais pessoas com 

deficiência tenham verdadeiramente sua participação assegurada na escola e na sociedade. 

Na presente investigação busquei compreender, numa perspectiva sócio-histórico-

dialética, como brincam as crianças com deficiência física; como interagem nas brincadeiras 

com crianças sem deficiência, a fim de descobrir se encontram barreiras para brincar na 

Educação Infantil. Para tanto, optei pela realização de uma pesquisa teórico-empírica de 

caráter qualitativa, utilizando da etnografia e da participação do pesquisador em atividades do 

campo por considerar que esse procedimento permitiria e provocaria uma interlocução mais 

direta com as crianças, favorecendo uma aproximação das perspectivas da criança em relação 

ao objeto pesquisado. 

Aos poucos, ao me apropriar dos estudos sobre o objeto de pesquisa e me 

aproximando da realidade histórica e cultural do campo de pesquisa, com o cuidado de buscar 

não somente descrever os processos e fenômenos observados da pesquisa, vivenciei o desafio 

de analisar as relações estabelecidas entre os sujeitos; de identificar as especificidades de tudo 

que envolve a realidade dos contextos e do objeto da pesquisa para fins de compreender sua 

verdade científica. 

O processo de investigação e coleta de dados foi realizado por meio da leitura e 

análise dos documentos da instituição e SMEC do município. Foram realizadas entrevistas 

com os participantes da pesquisa e observações in loco, por meio de registros fotográficos, 

vídeos e de registros em diário de campo, no qual foram descritas as brincadeiras realizadas 

pelas crianças; os espaços e tempos de brincadeira; as interações estabelecidas entre as 

crianças e as possíveis barreiras que a criança com deficiência encontra para brincar. Essas 

informações se constituíram em dados de pesquisa que contribuíram para as análises e 

compreensão do objeto investigado. 

O objetivo do presente estudo e pesquisa foi analisar o brincar da criança com 

deficiência física em processo de inclusão a partir dos indícios observados durante as 

atividades realizadas na Educação Infantil do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) 

Jardim Scala, situado no município de Trindade do Estado de Goiás. 

Na sequência serão apresentados os dados referentes às observações − com registros 

em diário de campo, entrevistas, registros fotográficos e vídeos − que fizeram parte da 

pesquisa de campo.  

As entrevistas foram realizadas com perguntas semiestruturadas, com a perspectiva de 

que as respostas dos participantes pudessem ajudar a compreender o objeto de pesquisa 

investigado. Na sequência, após audição, transcrição e leitura, foram selecionadas as ideias- 
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chave para a realização das aproximações, com a finalidade de eleger a ideia que sobressaia 

nas respostas. Para melhor interpretar as respostas, a análise foi apoiada em Gil (2008, p. 168) 

ao dizer que “[...] a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das 

respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos 

[...]”. 

Quanto as observações de campo, foram realizadas leituras detalhadas dos registros no 

diário de campo, das imagens e das vídeo-gravações para melhor apreensão e interpretação 

dos diferentes elementos apresentados durante a investigação, para além das falas e dos fatos, 

ou seja, “[...] do que está explícito para o que é implícito, do revelado para o velado, do texto 

para o subtexto [...]” (MINAYO, 2015, p .101).  

Para compor a análise e sistematização dos resultados foram realizadas a leitura e a 

interpretação da totalidade dos elementos, contextos e participantes que compuseram a 

pesquisa, bem como as especificidades do material selecionado. Para organizar e concentrar 

os dados coletados, foram eleitas três categorias e subcategorias que pudessem compor as 

respostas para o problema da pesquisa.  

As categorias que compuseram a discussão e análise dos dados da pesquisa são as 

seguintes: 

1- Tempos e espaços ofertados para a brincadeira na Instituição; 

2- Brincadeiras e interações vivenciadas pelas crianças com deficiência física:  

2.1 Brincadeiras e interações iniciadas pelas crianças; 

2.2 Brincadeiras e interações propostas pelas professoras; 

3- Barreiras que as crianças com deficiência física encontram para brincar e realizar 

outras atividades no CMEI. 

 4.3.1 Tempos e espaços ofertados para a Brincadeira 

No Projeto Político Pedagógico (PPP), de 2018, do CMEI Jardim Scala a Brincadeira 

é citada como principal fonte de aprendizagem e apresenta-se como eixo norteador da prática 

pedagógica, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), de 2009, 

A brincadeira na Educação Infantil é uma atividade promotora de sua aprendizagem 

e desenvolvimento. Portanto, é necessário que o brincar, coordenado pelo adulto, 

seja uma constante no processo educativo, para que crianças de diferentes idades, 

brincando juntas, desenvolvam-se e aprendam. (PPP-CMEI, 2018, p. 49). 
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Mesmo citando que a brincadeira deve ser uma constante no processo educativo, os 

tempos e espaços destinados para a brincadeira no CMEI Jardim Scala, segundo o quadro de 

rotina que consta no Projeto Político Pedagógico da instituição (apresentado anteriormente), a 

brincadeira aparece em um momento da rotina, exceto o recreio denominado também como 

intervalo, cuja duração é de 15 minutos.  

Em entrevista com a equipe pedagógica, foi perguntado quais eram os tempos e 

espaços destinados para a brincadeira no cotidiano do CMEI. Em resposta, todas as 

professoras e profissionais de apoio indicaram em primeira instância o parque, sendo seguido 

do pátio e somente a professora do Jardim II e sua profissional de apoio disseram a sala de 

aula. A equipe reconhece que o CMEI tem muitos espaços e que a coordenação incentiva as 

professoras a utilizarem espaços diversificados, mas que raramente utilizam outros espaços, 

como diz a coordenadora: 

“Como nosso CMEI tem muito espaço, a gente, enfatiza muito isso com as 

professoras, pra trazer as crianças para fora da sala pra aproveitar esse espaço e 

brincar com as crianças, fazer atividade diferenciada. Geralmente eles brincam mais 

é no pátio, mas a gente vê assim, que o CMEI é amplo, que podia aproveitar todo o 

espaço, mas não cabe só eu como coordenadora; e a gente passa isso em todo 

trabalho; nós enfatizamos muito isso aí... aproveitar todo o espaço.” (Entrevista com 

a coordenadora pedagógica, 06/06/2018). 

 

A Coordenadora da equipe Multiprofissional de educação especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva da SMEC conta que ao realizar visitas às instituições, percebeu a 

existência de realidades diversas.  

Nas minhas visitas, que geralmente eu vou quando solicitada, pra fazer as 

avaliações, eu assim, já tive experiências não muito boas de ver que parece ter um 

momento específico, as vezes é mais recreio, e tudo varia muito de professora para 

professora. Eu já cheguei em sala de aula que essas atividades né lúdica, envolvendo 

em todas as atividades a criança; e em outras atividades, não tanto. (Coordenadora 

da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva da SMEC-Trindade). 

Concordo com a fala da coordenadora da equipe multiprofissional da SMEC de 

Trindade, ao pontuar que o trabalho se mostra diverso conforme a atuação do professor. A 

seguir, serão apresentados os espaços e contextos das brincadeiras das turmas do Jardim I e 

Jardim II vespertino do CMEI Jardim Scala identificados durante as observações realizadas 

em registro do diário de campo. Percebo que a maneira como os espaços são utilizados para a 

realização das brincadeiras, pelas duas turmas da Educação Infantil, se difere perante a 

concepção de uso desses locais acerca do brincar, da Educação Inclusiva e da prática 
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pedagógica do professor. Essa realidade aponta, de acordo com Barbosa (2011), que a 

formação do professor da Educação Infantil exige a relação teoria e prática, visto que precisa 

ir além da compreensão acerca dos processos de aprendizagem e desenvolvimento, pois exige 

dos professores amplo conhecimento político, social e cultural.  

A) Jardim I 

A turma do Jardim I na qual Davi (de quatro anos, com Encefalopatia Crônica não 

Evolutiva-Paralisia Cerebral) frequenta, era composta por 26 crianças, sendo a maioria 

meninos. Teve uma professora efetiva que estava de licença médica e ficou ausente a maior 

parte do tempo no período em que a pesquisa foi realizada. A atuação dela foi acompanhada 

somente duas vezes com a turma do Jardim I. Sendo necessário que o CMEI se organizasse, 

providenciando outra professora substituta, que atuou somente por duas semanas, sendo 

preciso que a coordenadora pedagógica assumisse o trabalho com a turma do Jardim I. Esse 

dado se faz importante, uma vez que esse rodízio de professoras na turma do Jardim I compôs 

todas as análises realizadas na pesquisa.  

É sabido que a ação pedagógica realizada pelo professor carrega sua história, 

concepção, conhecimento, formação e valorização profissional a respeito do trabalho que 

realiza. Todas as professoras que passaram pela turma possuíam graduação em Pedagogia e a 

coordenadora especialização em Educação Especial/Educação Inclusiva. Nesse cenário, 

acompanhei por maior tempo a atuação da coordenadora pedagógica que assumiu a turma do 

Jardim I. 

A maioria das atividades propostas se restringiam à sala de aula, mesmo quando 

existia a oferta de alguns brinquedos, sendo utilizado os espaços externos do CMEI para a 

realização das refeições e recreio no parque; às vezes as crianças brincavam no pátio com 

alguns brinquedos. O parque era composto de: 

Espaço muito pequeno, com um quadro rabiscário, com poucos brinquedos, e que 

pega muito sol, impedindo as crianças de escorregarem, pois o escorregador fica 

muito quente. A escola improvisou uma sombra neste espaço com uma tenda, que 

também é muito quente! O CMEI apesar de possuir uma área com espaço 

significativo, não possui árvores, nem quadra, ou algum espaço coberto para as 

crianças brincarem em período de chuva ou quando o sol está muito quente. Assim, 

o turno vespertino fica com espaços limitados. (Diário de Campo – 20/03/2018). 

Ainda assim, o parque era o momento mais esperado pelas crianças do Jardim I, 

principalmente pelo Davi, que em diferentes momentos da tarde questionava a pesquisadora: 

“Que hora é o parquinho?”. Essa fala de Davi demonstra o interesse e a expectativa de 
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vivenciar a brincadeira em outro espaço, fora da sala de aula, bem como o incômodo de ficar 

muito tempo sentado na mesma posição, o que não é bom para a criança que usa órteses nas 

pernas.  

Apesar de alguns brinquedos e massinha serem ofertados para as crianças brincarem 

dentro da sala de aula, essa atividade dentro da sala não era reconhecida pelas crianças como 

tempo de brincadeira. Davi, mesmo realizando brincadeiras com os objetos citados, não 

reconhecia esse momento como tempo de brincadeira. Às vezes, brincando com a massinha, 

dizia “Bica” como chamava a pesquisadora: “[...] quero bincá!”, em resposta, ao dizer que 

estava brincando de massinha, negava balançando a cabeça de um lado para o outro, pedindo 

para ir até o parquinho, reconhecendo que o espaço da sala de aula para as atividades que 

predominavam, naquele ambiente, estava destinado a atividades de escrita. Esse contexto vai 

de encontro com a pesquisa de Barbosa (2004), ao perceber que a criança estabelece a 

diferença pelo que se faz em cada espaço: “dentro” é lugar de trabalhar, de descansar, e “fora” 

é lugar de brincar. Por mais que sejam ofertados brinquedos para as crianças do Jardim I 

dentro da sala, o brincar dentro da sala parece estranho, pois lugar de brincar é fora da sala. 

Assim, pode-se perceber que para algumas professoras, apesar de ofertarem o brinquedo, 

também fazem essa distinção entre o que se faz dentro (trabalho) e fora da sala (brincadeira).  

A seguir, será apresentado um contexto que expressa a relação que Davi estabelece 

com a atividade a ser realizada no espaço da sala de aula, presenciado por mim no período da 

pesquisa: 

As crianças receberam pecinhas de encaixe logo após o lanche e as pecinhas ficaram 

sobre a mesa a tarde toda. Não presenciei por parte da professora a sugestão de 

nenhum convite para montarem algo, ou a interação da mesma com o momento de 

brincadeira realizado somente pelas crianças, que foram se cansando. Algumas 

crianças deitavam a cabeça nas mesinhas e deixavam as pecinhas do lado; outras 

começavam algum conflito, pegando a pecinha um do outro; E a profª dizia: 

“Devolva a pecinha dele agora! Se não ficarem bonzinhos não vão para o recreio!” 

Davi também já desinteressado pelas pecinhas pediu para desenhar em meu caderno. 

Entreguei meu caderno e o desenho de hoje foi um dinossauro, animal representado 

no contexto de brincadeira da montagem das peças. As crianças ao verem Davi 

desenhando demonstram muito interesse em desenhar, demonstram gosto pelo 

desenho. Até então não tinha sido ofertada às crianças folhas para desenharem; 

talvez isso possa ter despertado o interesse e vontade nas outras crianças de 

desenharem no meu caderno como o Davi.  (Diário de Campo – 21/03/2018).                               

Em diferentes momentos durante a pesquisa, Davi procurou realizar outra atividade, 

como exemplo, o desenho, quando demonstrava desinteresse e cansaço pelo que já estava 

realizando.  Como no contexto expresso acima, não só Davi, mas as outras crianças quando 

debruçadas sobre a mesa ou em situações de conflito e choro demonstravam que o tempo e 
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interesse pela atividade que estava realizando havia vencido e que gostariam de fazer algo 

diferente, o que não foi percebido pela professora.  

O olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que estão postos em 

uma sala de aula. O modo como organizamos materiais e móveis, e a forma como 

crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem com ele são reveladores de 

uma concepção pedagógica. Aliás, o que sempre chamou minha atenção foi a 

pobreza frequentemente encontrada nas salas de aula, nos materiais, nas cores, nos 

aromas; enfim, em tudo que pode povoar o espaço onde cotidianamente as crianças 

estão e como poderiam desenvolver-se nele e por meio dele se fosse mais bem 

organizado e mais rico em desafios. (HORN, 2004, p. 15). 

Talvez essa professora por saber que o objeto da presente pesquisa ser a brincadeira, 

expôs os brinquedos sobre a mesa o tempo todo, o que provocou total desinteresse e tédio nas 

crianças, pois de maneira nenhuma propôs uma interação e mediação com a turma.  

Nos diferentes espaços do CMEI, em específico o parque, a atenção das  professoras 

está voltada para os cuidados com as crianças para que não se machuquem,  muitas vezes 

limitando o movimento para a brincadeira, tais como não correr; não passar em frente ao 

balanço; não brigar. A definição de espaços e materiais para realizar as brincadeiras é feito 

pelas professoras.    

Figura 15 − Davi desenhando no caderno da pesquisadora. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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O registro fotográfico (Figura 15) mostra que Davi mais uma vez busca alternativa 

para fugir do que lhe propicia desinteresse, desagrado ou cansaço. O desenho torna-se uma 

válvula de escape. Desejo que se propagou por toda a turma que também queria desenhar no 

caderno da pesquisadora. 

Após o recreio sobre a mesa ainda continuavam os brinquedos de encaixe, Davi 

assim que chegou do recreio senta na cadeira, olha para a pesquisadora, mexendo 

com as pecinhas e diz “Brica, conta uma história!” Percebo que o próprio Davi 

sugere alternativas de atividades, como desenho e contação de história. (Diário de 

Campo – 21/03/2018). 

 A sugestão de Davi em propor outra atividade a ser realizada, nos convida a 

compreender que a forma como o espaço está organizado propicia (ou não) que a criança se 

expresse e reelabore suas percepções. Assim, o planejamento, objetivo e a intencionalidade ao 

propor as atividades na Educação Infantil devem estar claro para o professor e presente em 

todas as propostas. Isso não quer dizer que a brincadeira deve ser o tempo todo planejada, 

pois as crianças precisam de tempos de brincadeiras livres, o que não quer dizer que o olhar 

do professor para esses momentos não deve estar atento.  

B) Jardim II 

 Esther (de quatro anos, apresenta o quadro de deficiência com o diagnóstico de 

Craniocinostose com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, conhecida como Síndrome 

de APERT) frequenta a turma do Jardim II, vespertino, do CMEI Jardim Scala. Essa turma 

era composta por 27 crianças, com a presença da professora regente e da profissional de 

apoio.  

A professora do Jardim II, diferente da turma anterior, organizava de diferentes 

maneiras os espaços em sala de aula para as crianças participarem das atividades. As carteiras 

cada dia estavam em formatos diferentes, às vezes agrupadas em quatro, às vezes em dupla, 

outras vezes em círculo, Quando ela pretendia realizar alguma atividade que precisasse de 

espaço, arrastava as carteiras para a lateral da sala e abria espaço. Ao ser questionada sobre os 

lugares disponíveis para a brincadeira no CMEI, indicou em primeiro lugar a sala de aula, 

pátio e parquinho, reconhecendo que diferentes espaços podem ser ressignificados para que as 

atividades aconteçam, dentre elas a brincadeira. 

A seguir, será apresentado um contexto vivenciado durante a pesquisa, cuja proposta 

era passar um clip musical. A professora, ao trabalhar com a temática sobre o corpo e 
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identidade, precisou reorganizar o espaço e buscar outras alternativas para que a atividade 

fosse realizada com sucesso. 

A professora Nívia tentou colocar o Datashow de seu celular para projetar na parede, 

mas a claridade impedia de ver as imagens. O que desejava reproduzir era o clip 

musical do cantor Jair Oliveira com a música: “Normal é ser diferente!” No entanto, 

como viu que não era possível na parede colocou para projetar no teto. O que foi a 

sensação para as crianças; pois a professora as convidou para deitarem no chão 

juntamente com ela, para assistirem o clip musical. Esther foi preciso ser orientada 

como deitar se não, não visualizava o clip; assistimos o clip, umas duas vezes. 

(Diário de Campo – 24/05/2018). 

A atitude da professora em reorganizar o espaço e pensar em outras alternativas para a 

realização da atividade nos convida a pensar que  “[...] o espaço é uma construção temporal 

que se modifica de acordo com as necessidades, usos, etc [...]” (HORN, 2004, p. 74). Ou seja, 

o espaço pode e deve passar por reorganizações, pois não é algo imutável, visto que passa por 

transformações de acordo com as necessidades apresentadas pelas crianças e objetivos 

estabelecidos pelos professores perante as atividades e brincadeiras que propuserem. Assim, 

pode-se perceber que as crianças da turma do Jardim II também gostavam muito do parque, 

no entanto, não demonstravam cansaço ao realizar as atividades em sala, embora nem sempre 

conotavam como brincadeira, porém, a organização do espaço e metodologia diversificada 

utilizada pela professora ao propor as atividades despertava a atenção e interesse das crianças 

para a participação. 

Figura 16 − Crianças assistindo clip musical no teto da sala de aula. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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É preciso pontuar que apesar de constar no PPP (2018) do CMEI que “[...] valorizar o 

brincar significa oferecer espaço e brinquedos que favoreçam a brincadeira como atividade 

que ocupa o maior espaço de tempo na infância [...]” (PPP, 2018, p. 64), considero o tempo de 

quinze minutos destinado à brincadeira no parque muito curto. O fato de ofertar na prática 

cotidiana um tempo tão restrito à brincadeira livre e durante o horário do recreio ser o horário 

de lanche das professoras, demonstra que a atividade de brincar ainda é secundarizada na 

instituição em relação as demais atividades propostas. Lembrando que os professores não 

acompanham o momento de brincadeira das crianças no parque. Somente as profissionais de 

apoio, alternando entre a coordenadora pedagógica, a diretora ou funcionárias da 

higienização. 

Assim, pode-se observar que a utilização dos espaços e tempos destinados para as 

brincadeiras no CMEI Jardim Scala estão intrinsicamente relacionados com a concepção que 

o professor tem sobre o brincar; sobre os espaços para propor atividades no CMEI e as 

metodologias que utiliza em sua prática pedagógica.  

4.3.2 Brincadeiras e interações vivenciadas pela criança com deficiência física 

Sob a ótica da perspectiva sócio-histórico-dialética, as crianças com ou sem 

deficiência realizam brincadeiras de diferentes maneiras em contextos diversos, ora sozinhas, 

ora em companhia. Os espaços que ocupam e as representações que expressam por meio da 

brincadeira refletem as experiências culturais que vivenciam em diversos grupos sociais nos 

quais estão inseridas, tais como família, igreja, escola, dentre outros.   

Com o objetivo de compreender do que brincam, como brincam e com quem brincam 

as crianças com deficiência, foram realizadas entrevistas com as próprias crianças, com seus 

colegas de turma, familiares e professoras. Além das observações realizadas no CMEI Jardim 

Scala e registros em diário de campo por meio de escrita, fotografia e vídeos, foram realizadas 

visitas às casas das crianças pesquisadas para fins de conhecer um pouco das brincadeiras e 

brinquedos que faziam parte do cotidiano das crianças em família.  

A) Jardim I 

Davi ao ser perguntado sobre o que gostava de brincar, não soube responder 

verbalmente, mas conseguia mostrar suas preferências por brinquedos e brincadeiras por meio 

de alguns pedidos para ir para o parque, escolhendo brincar no escorregador, bem como 



202 
 

brincar de massinha, momento em que o faz de conta sempre esteve presente. A mãe de Davi 

afirma que: 

Davi brinca muito! Brinca com os personagens, ele tem aqueles bichinhos, os 

personagens, triciclo, os carrinhos mac’queen, ele tem uns 10, caminhão, ônibus aí 

ele brinca. Ele brinca na casa toda, na área, em todo canto, em todo lugar. 

(Entrevista com a mãe da criança do Jardim I, 18/06/2018). 

Davi mora numa casa ampla com área e portas adaptadas para passar a cadeira de 

rodas e para que ele possa se arrastar para diferentes lugares. Ele dorme em uma cama que 

fica no quarto dos pais. Segundo sua mãe, a casa foi feita pensando nas necessidades e 

especificidades de Davi. Davi é filho caçula e os todos irmãos demonstram carinho e afeto por 

ele. Confirmando a fala da mãe, ao chegar em sua casa encontrei vários brinquedos na área, 

tais como carrinhos e caminhões.  Davi estava brincando com seus vários bonecos de super-

heróis (Huck, Capitão América, Super Man) que também estão presentes nas brincadeiras de 

faz de conta que realiza no CMEI. A mãe diz que não sobra muito tempo para brincar com 

Davi, mas que gosta de contar histórias; diz que todos de casa brincam com ele, 

principalmente a irmã e o pai, de brincadeiras como pique-esconde, de cavalo de corrida, de 

pega-pega, polícia e ladrão e outras.    

Figura 17 − Davi brincando com a irmã com tinta guache em sua casa. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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No CMEI, os colegas da turma de Davi disseram que ele gosta de brincar de mamãe e 

filhinho, de casinha, de comidinha e de brincar de jogar bola em pé com a professora. A 

professora e profissional de apoio ressaltam que Davi brinca muito; dentre as brincadeiras 

preferidas, apontam os brinquedos do parque: escorregador, balanço, rabiscário, brinquedos 

pedagógicos. A profissional de apoio do Jardim I diz que Davi,   

Brinca! E muito! De todas as brincadeiras que tem na sala, se vai no parquinho, no 

escorregador, no balanço, no tamborzinho, brinca de tudo; até de amarelinha no caso 

do Davi, agente já brincou. No circuito que fizemos aqui, o Davi participou, 

entendeu? (Entrevista com a Prof. de apoio do Jardim I, 13/06/2018).  

Em relação as parcerias e interações que estabelecem com o grupo de crianças, durante 

as brincadeiras e demais atividades, a professora/coordenadora e profissional de apoio 

afirmam que o Davi é muito querido pelos colegas, os quais se responsabilizam por ele ao 

cuidar e o ajudar em atividades do cotidiano, tais como pegar água, guardar a mochila etc. 

Elas afirmam que as interações estão presentes na hora do parquinho; na hora das refeições e 

durante as brincadeiras, pois muitos brincam junto com Davi. 

B) Jardim II  

Esther demonstrava alegria ao participar de diferentes atividades, dentre elas, a  

brincadeiras. Brincadeiras foi um tema trabalhado pela professora com a turma do Jardim II, 

durante a pesquisa. Esther ao ser perguntada quais eram as brincadeiras que gostava de 

brincar, disse:  

Na escola, balanço e diz gostar de brincar de bola, de soltar pipa e de panelinha pra 

fazer comidinha, bolo. Quando a professora pergunta: “Com quem vc brinca na sua 

casa?” Responde: “Com os brinquedos! (Diário de Campo 28/05/2018) 

Na ocasião da visita à casa da Esther, ela me aguardava ansiosa para mostrar a casa e 

seu quarto. Ela mora em uma casa pequena e divide o quarto de paredes decoradas com o 

irmão. No quarto e na área da casa pude visualizar vários brinquedos (bonecas, bichos de 

pelúcia, geladeira, bicicleta, carrinho de boneca, microfone) e um teclado (ela tocou e cantou 

música da igreja junto com a mãe durante a visita).  Sua mãe confirmou que ela brinca de 

tudo, citando as mesmas brincadeiras ditas por Esther, acrescentando que ela gosta de cantar, 

dançar, andar de bicicleta; tocar teclado, violão, bateria e também brincar de boneca, segundo 

a mãe, uma das brincadeiras prediletas de Esther é brincar com as panelas. A mãe ressalta que 

Esther convive muito com crianças além da escola, brinca com o irmão menor, com os primos 
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e frequenta todos os dias a casa da avó. Ao ser perguntada se brinca com a filha, diz brincar 

com eles na cama quando tem tempo, afirma que o pai brinca mais com ela e o irmão de 

brincadeiras de esconde-esconde. 

       Figura 18 – Esther brincando de boneca e pintando as unhas em sua casa. 

                         

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Na turma do Jardim II do CMEI os colegas de Esther disseram que ela consegue 

brincar de boneca Bárbie, de massinha e no parque. As crianças ao utilizarem a palavra 

“consegue”, talvez suponham que ela não consiga realizar algumas atividades (por exemplo, 

andar de bicicleta, como disse o colega) devido as características físicas que apresenta por 

causa da deficiência.  

A professora e profissional de apoio do Jardim II ao serem perguntadas sobre as 

brincadeiras que Esther realiza no CMEI, afirmam que ela se dispõe a brincar da maioria das 

brincadeiras, dentre elas correr, pular, dançar, balançar, jogar bola e estar no parque. Segundo 

elas, a Esther gosta muito de brincar de massinha e brincar de faz de conta. Em relação as 

interações com os colegas, a professora e profissional de apoio afirmam que a acolheram 

muito bem, desde sua chegada, demonstrando cuidado com a colega, pois brincam juntos. 

Segundo elas, às vezes, há disputa para se sentarem perto da Esther. Um dado que a 
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professora considera importante e positivo, diz respeito ao acolhimento das crianças 

direcionado à Esther: 

No primeiro momento eu tive que trabalhar com as crianças , que ela ia chegar, ia ter 

uma criança especial na sala, porque eu peguei o mesmo agrupamento do ano 

passado, expliquei pra eles que...né...não sei se eu estou certa ou errada, mas que 

cada pessoa nasce da sua forma diferente; trabalhei a música: “Ser diferente” com 

eles, e quando ela chegou eles não viram essa diferença, talvez se eu não tivesse 

falado eles iam enxergar mais, mas aí ela chegou, foi bem aceita , chegou num dia 

de festa na sala e participou logo da festa, não chorou, nada e eles não viram, pra 

falar a verdade se perguntar pra eles o quê eles nem sabem dizer. (Entrevista com a 

Profª. Do Jardim II, 13/06/2018) 

A partir das respostas, pode-se perceber que as duas crianças com deficiência física, as 

quais fizeram parte da pesquisa, tanto Davi do Jardim I como Esther do Jardim II, vivenciam 

diferentes contextos de brincadeira, propiciando diversas interações com as pessoas nos locais 

onde frequentam, seja em casa com os familiares, seja no CMEI com os colegas, professoras e 

profissionais de apoio.  

Todos os participantes da pesquisa afirmam que as crianças com deficiência brincam. 

De acordo com as famílias, as brincadeiras vivenciadas pelas crianças englobam os 

brinquedos que possuem elementos de seu cotidiano, tais como bonecos de super-heróis, 

carrinhos, caminhões, triciclo, panelinhas, boneca, bola, pipa, bichos de pelúcia, geladeira, 

bicicleta, carrinho de boneca, microfone etc.; e algumas brincadeiras que a família propõe, 

tais como pique-esconde, cavalo de corrida, pega-pega, polícia e ladrão, comidinha, os quais 

propiciam a participação e interação da família com as crianças.  

Os colegas de turma também verbalizaram brincadeiras interativas entre eles e as 

crianças pesquisadas, entre elas, foram citadas as brincadeiras de mamãe e filhinho, 

comidinha, casinha etc. As vivências sobre o brincar da criança com deficiência física 

expressadas pelas famílias e crianças indicam que a brincadeira não apenas é aprendida, mas 

que se inicia nas relações e interações que estabelecem com os adultos e outras crianças. Esse 

momento de brincar para a criança é valorizado enquanto processo, pois como ressalta 

Vigotski (2010 ), o adulto durante as brincadeiras assume papel de mediador direto da ação da 

criança, sendo o parceiro mais experiente e colaborador no processo de construção de 

conceitos e apropriação de novas experiências. 

Já as brincadeiras que as crianças realizam no CMEI sob os olhar das professoras e 

profissionais de apoio se restringem aos brinquedos presentes na Instituição, como exemplo, o 

parque e os materiais pedagógicos que são ofertados para as crianças naquele ambiente. 

Exceto a professora do Jardim II, cuja fala mostrou perceber que Esther brinca de faz de 
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conta. Talvez o olhar das professoras e profissionais de apoio ainda não alcancem os 

contextos e interações presentes nas brincadeiras das crianças devido a concepção atribuída á 

brincadeira,  considerando-a como um recurso para a aprendizagem de conteúdos escolares ou 

apenas como uma maneira de ocupar o tempo livre da criança. 

Na sequência, serão apresentados alguns contextos observados na Instituição, 

realizados por meio de registros fotográficos, vídeo e registros em diário de campo acerca dos 

momentos de brincadeiras e interações vivenciados com as crianças durante o período da 

pesquisa de campo realizada no CMEI Jardim Scala do município de Trindade-GO. 

4.3.3 Brincadeiras e interações iniciadas pelas crianças 

A) Jardim I 

Davi chegava ao CMEI acompanhado, na maioria das vezes, pela mãe. Nem sempre 

chegava disposto. Pois realizava atividades de segunda a quinta-feira no turno matutino na 

Vila São Cottolengo (Trindade-GO), entre elas, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional e equoterapia − na sexta-feira, no turno vespertino. Nesse dia, David não 

frequentava o CMEI no período da tarde. Dependendo da medicação que tomava ficava 

sonolento. Ainda assim, mostrava-se feliz em estar no CMEI junto com os amigos que o 

acolhiam com beijos e abraços.  

David sentava-se quase sempre no mesmo lugar; sua cadeira apesar de ser de madeira 

poderia ser colocada em outros espaços da sala. Na turma não havia lugar específico para as 

crianças que se sentavam em lugares diferentes. Em diferentes momentos da presente 

pesquisa Davi demonstrou claramente alegria e/ou descontentamento com algumas crianças 

que se sentaram próximo a ele (se recusando a brincar junto), mostrando que tinha suas 

parcerias e preferências. Ele elegia justamente as crianças que demonstravam maior interesse 

em sentar-se próximo a ele, assim, as interações em sala constituíam-se na maioria das vezes 

em situações de partilha de objetos escolares, brinquedos, massinha e oferta de auxílio ao 

buscar água e pegar a mochila.  

Davi demonstrava autonomia quando lhe era dada a oportunidade para realizar 

atividades que já conseguia, como exemplo, comer sozinho; modelar com a massinha com o 

que deseja, desenhar, tentar encaixar as peças; subir e ficar em pé no escorregador; dirigir a 

cadeira de rodas. Na maioria das vezes é indicado que seja feito o que já consegue realizar, 

como exemplo, guardar o copo na mochila e ir até o filtro (pode fazer isso arrastando-se como 
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faz nos momentos de brincadeira), as demais atividades são realizadas pela profissional de 

apoio ou pelos colegas. Ele desloca-se sozinho para outros espaços, porém, somente nos 

tempos de brincadeira que ainda são muito curtos. 

A cadeira de madeira foi feita sob medida para o Davi, pois serve para apoiar melhor 

as costas, as pernas e para não escorregar, além de favorecer uma maior aproximação com a 

mesa da sala de aula e dos colegas. Sua cadeira é levada todos os dias para o refeitório, local 

em que se senta sempre no mesmo lugar, pois o refeitório possui bancos sem encosto e o lugar 

que melhor se encaixa a cadeira está situado na ponta.   

Davi chorou muito, porque neste dia desejava sentar no banco junto com os colegas 

e não em sua cadeirinha. A profissional de apoio demonstra preocupação, Senta com 

ele e fica do seu lado para apoiar as costas de Davi. (Diário de Campo – 

19/03/2018). 

A Figura 19 mostra a alegria de Davi ao perceber que realmente estava sentado junto 

com os colegas e como os colegas. Nesse momento, ele conversa com os amigos, sorri e 

demonstra à sua maneira que se felicita quando carrega dentro de si um pouco de todos os 

outros. 

Figura 19 − Davi sentado no banco do refeitório junto com as crianças. 

  

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Davi é querido pela turma, procura e é procurado para estabelecer parcerias; as 

relações com seus pares são de fundamental importância no processo de interação social e 

apropriação dos significados culturais do meio no qual está inserido. Em diferentes situações, 
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as dificuldades das crianças com deficiência não estão relacionadas à sua condição física, 

como no caso de Davi a paralisia cerebral, e sim aos modos como a deficiência é interpretada 

socialmente (VIGOTSKI, 1997). 

As brincadeiras iniciadas por Davi aconteciam, comumente em sala de aula, frente aos 

contextos das atividades propostas pela professora, as quais não lhes despertavam o interesse. 

Nesses momentos, o recurso que utilizava era se apropriar do material que estava próximo e 

realizar diferentes brincadeiras de faz de conta. Às vezes, transformando os objetos em 

personagens de super-heróis, ora fazendo desenhos desses super-heróis, ora construindo 

histórias que sua imaginação permitia. 

Contexto 1 

Enquanto a professora/coordenadora falava; Davi brincava com a borracha da 

pesquisadora de carrinho. Passando a borracha de um lado para o outro da carteira, 

brincando e fazendo o som do carro “VRUM VRUM....VRUUUUMMM....” Pegou 

a bolsinha de lápis da pesquisadora- objeto que adora brincar- pegou a lapiseira e 

percebeu que atrás dela tem uma borracha e tentava apagar o que desenhava. Davi 

demonstrando cansaço depois de fazer vários desenhos no caderno da Drica como: 

foguete, batman, super-man, homem de ferro e homem aranha e fazer a tarefa pedida 

diz olhando pra Drica: “Tá na hora do recreio!” Ao perguntar a ele do que mais 

gostava no recreio: “Quero brincar!”  (Diário de campo – 27/04/2018). 

Contexto 2 

Davi demonstrou cansaço em continuar realizando a tarefa, e pediu para apontar o 

lápis, em seguida iniciou uma brincadeira com os lápis de cor que ficavam sobre a 

mesa, tirando e colocando na latinha e em alguns momentos batendo um lápis no 

outro. Pesquisadora pergunta ao Davi o que os lápis estavam fazendo, ele respondeu: 

“Eles tão lutano!” Ficou nesta brincadeira uns dez minutos. (Diário de Campo, 

19/03/2018). 

Segundo a perspectiva sócio-histórico-dialética, a criança faz o uso da imaginação 

apoiada na realidade que vivencia. Os contextos de brincadeiras e filmes vivenciados por 

Davi corroboram para que os personagens de super-heróis façam parte das brincadeiras 

imaginárias, pois “[...] quanto mais elementos da realidade a criança tiver a disposição na sua 

experiência mais importante e produtiva, em circunstâncias semelhantes, maior será a sua 

atividade imaginativa [...]” (VIGOTSKI, 2012, p. 33).  
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Figura 20 − Davi brincando de faz de conta com os lápis de cor. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Na idade pré-escolar, por volta dos quatro anos, o jogo atinge seu ápice de 

desenvolvimento na criança com ou sem deficiência física. A criança está inserida em 

contextos nos quais as pessoas realizam diferentes tipos de atividades, seja no trabalho, em 

casa ou no comércio; frequentam a casa de familiares, hospitais, supermercados, parques e 

escola; já participando da vida dos adultos, nesse contexto, deseja realizar as mesmas 

atividades feitas por eles, mesmo não conseguindo. No entanto, a criança querer participar 

ativa e objetivamente no mundo dos adultos, realiza essa necessidade ao expressar-se durante 

as brincadeiras de faz de conta, representando cenas da vida pessoal e real, com falas 

fundamentadas, argumentos definidos e relações sociais presentes no contexto de vida que se 

encontra inserida.   

Além disso, entendo que o jogo imaginário é uma constante nas brincadeiras 

realizadas por Davi, pois para realizar tais brincadeiras a dificuldade apresentada para o 

movimento não é um impeditivo.    

B) Jardim II 

Esther gostava de ir ao CMEI sempre bem arrumada, com o cabelo preso com laço; 

prendedores de flores; de batom e com as unhas pintadas. Ela mostrava-se feliz em ir para a 

Instituição, pois chegava à maioria das vezes sorridente e sendo bem acolhida pelos amigos. 

Esther, por não apresentar comprometimento motor como Davi, consegue exercer com maior  

autonomia as atividades que realiza. Em vários contextos de seu cotidiano, ela pega água para 
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beber, guarda o copo na mochila; escolhe o lugar de se sentar, muda de lugar, escolhendo 

sentar-se perto de algum colega; recorta com tesoura; vai ao banheiro acompanhada pela 

profissional de apoio e, às vezes, acompanhada com uma coleguinha mais próxima, como 

exemplo, Laura, por quem Esther demonstra afeto e carinho e recebe o mesmo. Esther já faz a 

higienização sozinha, despe-se e veste-se com alguma dificuldade, devido o movimento dos 

braços serem restritos e os dedos das mãos e dos pés emendados, mas no seu tempo, os 

realiza.  A profissional de apoio orienta e auxilia Esther somente nos momentos em que 

percebe que ela necessita e autoriza; na maioria dos momentos, ela gosta de realizar as 

atividades sozinha, demonstrando autonomia.  

Figura 21 – Esther, participando da partilha de lanche com os colegas, no recreio. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Assim como Davi, Esther demonstra com clareza maior afinidade por um grupo de 

amigos, com os quais divide a maioria das brincadeiras. Com autonomia e permissão da 

professora, ela trocava de lugar quando desejava sentar-se perto de outra colega. Os colegas 

dizem gostar de brincar com Esther, porque ela é uma pessoa gentil, amiga e convidada da 

escola.  

Nos momentos do parque o tempo de maior interação de Esther com outras criança 

acontecia neste momento, em que sentados em roda a colega Sarah, que levava 

lanche, partilhava com os colegas e Esther sempre fazia parte do grupo, em alguns 

momentos convidada e em outros se auto convidava sentando-se junto com o grupo. 

Nestes momentos de partilha de lanche era compartilhado também beber água no 

mesmo copo, fazendo parte de brincadeira de faz de conta que o salgadinho tinha 

pimenta. (Diário de Campo- 23/05/2018) 
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A brincadeira de faz de conta/jogo de papéis iniciadas por Esther durante a pesquisa de 

campo estiveram presentes a partir das brincadeiras e atividades propostas pela professora. A 

professora do Jardim II sempre ofertava diferentes atividades, dentre elas, algumas 

brincadeiras a serem realizadas pelas crianças, não havendo muito espaço durante o turno 

vespertino para que as próprias crianças iniciassem uma brincadeira, sendo restritos esses 

momentos ao horário do parque. Nesses momentos, Esther de maneira autônoma, buscava os 

brinquedos que mais lhe chamavam a atenção, dentre eles o balanço e o escorregador. A 

Figura 22 apresenta o registro deum momento no parque que retrata uma nova forma de 

brincar, criada por Esther, no escorregador. 

Chegou o horário do recreio, momento esperado por Esther que demonstra se 

divertir muito no balanço e escorregador; neste dia apresentou um movimento 

diferente ao escorregar, construiu um circuito que consistia em subir a escada do 

escorregador; tirar os sapatos; deixar os sapatos escorregarem,; depois escorregava; 

ainda sentada no chão calçava novamente o sapato e refazia o circuito; fez isso umas 

4 vezes; e cada vez sorria, demonstrando divertir-se. (Diário de Campo/vídeo 

18/06/2018).  

Figura 22 – Esther brincando com os sapatos no escorregador 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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Esther, ao estabelecer a brincadeira de faz de conta, comportava-se de acordo com as 

regras implícitas que envolviam a brincadeira, provocando assim, de acordo com Vigotski 

(2012) uma variedade de possibilidades imaginativas explícitas, por meio das quais a criança, 

processualmente, vai estabelecendo conceitos, conforme a riqueza de experiências que 

vivenciou anteriormente. 

4.3.4 Brincadeiras e interações propostas pelas professoras 

A organização da Instituição de propor o recreio separado por turmas, me provocou 

curiosidade e ao mesmo tempo certo incômodo, pois as crianças de agrupamentos diferentes 

não brincavam juntas. Elas se encontravam somente na hora das refeições, porém, não 

interagiam, porque cada agrupamento se sentava em uma mesa. Ao questionar o motivo dessa 

organização, a resposta da maioria das professoras e coordenadora indicou a falta de 

funcionários para acompanhar o recreio e, por consequência, o receio das crianças se 

machucarem. No entanto, essa organização se vincula ao horário de lanche dos professores, 

coincidindo com horário do recreio da turma. Uma vez que compreendido o planejamento 

como um dos componentes da organização do trabalho pedagógico, é importante considerar 

que, 

O planejamento é ação de projetar, dar direção, traçar um plano, programar, elaborar 

roteiro, ordenar, sequenciar, definir prioridades, criar possibilidades de interação e 

experiências, para favorecer a apropriação pelas crianças de conhecimentos, afetos e 

atitudes, permitindo diferentes manifestações expressivas das crianças e, também, do 

professor [...] . (BARBOSA; ALVES, 2010, p. 4). 

A organização do CMEI Jardim Scala, nesse formato, não possibilita tempo e espaço 

para que sejam estabelecidas interações com as crianças dos outros grupos. 

C) Jardim I 

As brincadeiras propostas pela professora e vivenciadas por Davi no Jardim I, durante 

o período dessa pesquisa de campo, aconteceram no parque, lugar onde as brincadeiras eram 

motivadas pelos brinquedos já existentes (escorregador, balanço, latão, rabiscário), peças de 

encaixe, massinha e brinquedos. 

O parque é o espaço que Davi demonstra ter maior prazer em brincar, contudo, as 

interações nesse espaço, em alguns contextos presenciados, aconteceram mais com o adulto 

do que com as crianças. Na ausência da profissional de apoio e dependendo de quem 
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acompanha o Davi no parque, ele fica impedido de ter autonomia, pois, ora não deixam ele 

fique no chão, ora direcionam para onde levá-lo, mas ele não aceita, demonstrando com 

clareza saber onde quer ir.  

Figura 23 − Davi brincando no balanço e escorregador do parque. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Em vários momentos, a imaginação de Davi aflorava nos contextos de brincadeira 

com massinha, ora modelando dinossauros, celular para ligar para a mamãe, bolo de 

aniversário e docinhos, ora modelando peças de montar. Das mãos de Davi, nasciam aviões, 

armas de atirar, dinossauros, carros de polícia e bombeiro. Ele se interessa por objetos/meio 

de transporte que tenham velocidade, tais como carros, motos, aviões, foguete e ônibus, 

estando com frequência presente nas falas as histórias, os desejos e contextos de brincadeira 

que ele realiza.  

Vigotski (2012) nos convida a compreender que as crianças ao brincarem de faz de 

conta satisfazem suas necessidades e vontades constituídas social e culturalmente. Assim, 

quando Davi no momento da brincadeira de faz de conta consegue (re)produzir uma prática 

social que limita sua a forma de agir, como exemplo, ter velocidade como um avião, um carro 

de corrida, ele passa a compreender a existência das regras implícitas presentes na 

brincadeira, pois são elas que conduzem a maneira de brincar. 
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Em diferentes momentos de brincadeira com brinquedos no pátio, como exemplo, os 

carrinhos, Davi demonstrava a iniciativa de ir se arrastando para buscar os colegas para 

socializar tempos e espaços de brincadeira por meio da troca de brinquedos.  

A professora organizou duas rodas: uma roda de meninas e uma roda de meninos e 

entregou um brinquedo para cada. Carrinhos, motos e bonecos, sempre estão entre 

as escolhas feitas por Davi, quando lhe é permitido escolher.  Quando uma criança 

se deslocava um pouco da roda a professora dizia: “É para brincar sentado, não sair 

da roda!” O que não valia para o Davi, que ao ser colocado na roda fica com a 

coluna flexionada para dentro, pois não consegue ficar com a coluna ereta, assim, 

logo muda de posição, virando-se, arrastando-se, por fora da roda com um carrinho 

que lhe foi entregue. (Diário de Campo – 05/02/2018). 

Por meio desse exemplo, pode-se perceber que quem apresenta a mobilidade reduzida, 

assim como Davi, era quem mais podia e conseguia, de fato, brincar. Nesse momento, ele era 

permitido movimentar-se, deslocar-se, socializar indo ao encontro de outros colegas, ficando 

ora na roda de meninos, ora na roda de meninas.  As demais crianças com todas as condições 

físicas favoráveis para realizar diferentes movimentos não podiam sair da roda, pois não fazia 

parte da regra dita pela professora. O Direito à brincadeira da criança com deficiência é 

diferente do direito das demais crianças? Será isso inclusão?  

A professora ao estabelecer uma regra para a brincadeira na turma do Jardim I, não 

inserindo a criança com deficiência no coletivo, age de maneira estigmatizada em relação a 

Davi. De acordo com Goffman (2004), o estigma torna a pessoa diferente dos outros, 

diminuída, indesejada, uma vez que é ressaltada a marca depreciativa da deficiência, 

impedindo que seja percebido em sua totalidade. Como no contexto vivenciado por Davi, a 

regra para ele não era válida, era tanto faz, ele podia sair.  

Figura 24 − Brinquedos com roda de meninos e roda de meninas. 
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Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Nesse sentido, é válido ressaltar que não estive de acordo com a postura da professora 

de separar as crianças por gênero e de impedir o movimento durante a brincadeira em espaços 

externos ao da sala. Limitar o movimento das crianças em contextos de brincadeira é não 

respeitar as especificidades infantis das crianças com as quais trabalha, impedindo que a 

criança, como agente histórico, compartilhe situações de aprendizagem e atue ativamente nos 

contextos que vivencia no CMEI.  

D) Jardim II 

A proposta de trabalho realizada pela professora no Jardim II, vespertino, seguiu um 

roteiro de inúmeras atividades que foram realizadas pelas crianças, tanto dentro da sala como 

em outros espaços do CMEI. Em relação as brincadeiras, presenciei a proposta de Esther  

tocar bateria com latas de leite e lápis de cor; massinha com garrafa pet e lápis de cor; corre-

cutia e a brincadeira da canoa seguida da música “a canoa virou”; atividades no parque de 

jogar balão; brincar com tiras de tecido embaixo da carteira; futebol de mesa com os 

bonecos/jogadores com bolas feitas de papel; além de cantar e dançar. 

Durante o período da pesquisa de campo, Esther se dispôs a participar da maioria das 

atividades propostas, se negando raríssimas vezes quando se apresentava indisposta ou com 

alguma aparente enfermidade. Assim, não deixava de realizar o que lhe era proposto para 

iniciar outro tipo de atividade, ao contrário do Davi que fazia isso inúmeras vezes quando não 

desejava participar ou realizar as propostas para o coletivo. 
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Esther foi chamada para fazer dupla com Laura, amiga que sempre está mais 

próxima de Esther dividindo diferentes momentos em sala e de brincadeira. A 

proposta era uma contornar o corpo da outra, Esther iniciou o contorno do corpo da 

amiga, demonstrando ter compreendido a proposta feita para todos, e devagar, foi 

tentando realizar a seu tempo o traçado do corpo da amiga. Como os braços de 

Esther alongam até determinada altura, isso a convida em diferentes momentos 

reorganizar os movimentos para realizar determinadas atividades, que exige alongar 

o braço, jogar o corpinho para frente, o que foi fazendo aos poucos, e depois teve o 

auxílio da prof. de apoio para finalizar a atividade de contorno do corpo da Laura, 

que fez os complementos do que faltava no seu rosto contornado por Esther. (Diário 

de Campo – 24/05/2018). 

A criança com deficiência na concepção de Vigotski  (1997) não se desenvolve menos 

do que a criança sem deficiência, ou seja, ela desenvolve-se de outro modo. É preciso 

compreendê-la como sujeito social, o qual, de acordo com as mediações estabelecidas nos 

ambientes físico e social, poderá acionar mecanismos compensatórios que propiciem a 

aprendizagem. Esther nos mostra isso quando reorganiza o movimento do corpo de outra 

maneira para realizar o traçado do corpo da colega, conforme registrado na Figura 25. 

Figura 25 − Esther sendo desenhada e desenhando a colega. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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As propostas de atividades coletivas são importantes, pois possibilitam diferentes 

contextos entre as crianças, por meio da interação entre a dupla, como exemplo, decidirem 

quem realizará o desenho primeiro; perceber o traço do seu corpo feito pela colega; aguçar a 

percepção do que está faltando complementar; dividir tempos espaços e materiais. Esses 

elementos são importantes para favorecer a autonomia, a percepção de si e do outro. 

Figura 26 − Esther brincando de casinha com a amiga. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 

Figura 27 − Esther brincando de casinha com a professora. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora − NEPIEC/UFG, 2018. 
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Uma proposta de brincadeira que a professora ofertou para as crianças partiu do uso de 

retalhos com tiras de tecidos para que eles amarrassem entre as mesas e carteiras. A 

professora  ressaltou que a proposta teria o objetivo de que as crianças aprendessem a dar nós, 

amarrarem, além de desenvolverem a coordenação motora, o que não deixa de ser importante. 

Contudo visualizei a possibilidade do imaginário que a atividade poderia propiciar.  

Esther começou a tirar as tiras de tecido e enrolar nas pernas das mesas; depois que 

fazia do seu jeito; várias vezes e com tecidos diferentes, colocando e tirando; a 

pesquisadora a ajudou amarrar nas outras pernas das mesas e a convidou para juntas  

fazerem uma casinha. Esther deu um sorriso e balançou a cabeça demonstrando 

concordar, depois de amarradas as tiras, deitada debaixo das tiras esticadas, debaixo 

das mesas iniciou um diálogo entre, Vitória, Esther e Laura, que transformou-se em 

debate de quais papéis assumiriam durante a brincadeira; Vitória queria ser a filha, 

mas Esther e Laura queriam ser a mãe e Laura disse que Esther só seria a mãe se ela 

fosse amiga dela; “Ela sempre é filha... porque ela disse que não é minha amiga...”  

Neste momento olhei para Esther e perguntei: “Esther a Laura é sua amiga não é?” 

Esther balança a cabeça de um lado para o outro dizendo: “Não ela não é minha 

amiga!” Laura de imediato disse: “Então você não vai ser a mãe!” “Vou sim disse 

Esther...!” com firmeza. Assim a brincadeira se encerra antes de começar, pois 

naquele momento a brincadeira em si foi a divisão de papéis que não aconteceu de 

comum acordo; dispersando-se e seguindo para outros movimentos. A professora 

Nívia se aproxima da Esther e a convida para passar por debaixo das tiras esticadas 

das mesas. “Esther vamos visitar as casas dos colegas? Mas vamos entrar por baixo 

das tiras.” (Vídeo e Diário de Campo- 18/06/2018). 

Essa atividade mostrou a especificidade dos grupos de crianças ao montar a casa, pois 

cada grupo a sua maneira, se organizaram durante a brincadeira, surgindo castelos, barracas 

de acampamento, casas de bonecas, apartamentos em conjunto e os personagens que 

habitavam esse espaço imaginário. Esther não conseguiu desamarrar como as outras crianças 

também não, mas participaram no processo de recolher as tiras do chão e guardar no saco. 

Talvez a atividade não tenha alcançado a finalidade proposta pela professora, que enaltecia a 

brincadeira como recurso para a aprendizagem de conteúdos escolares, mas propiciou às 

crianças adentrarem no faz de conta, definindo personagens e seus papéis sociais, 

reorganizando, defendendo ideias e pontos de vista diferentes, bem como interagindo com 

diferentes casas e moradores. Demonstrando que “[...] o brinquedo se caracteriza pelo fato de 

seu alvo residir no próprio processo e não no resultado da ação [...]” (LEONTIEV, 2017, p. 

123). 

Duarte (2006) afirma que a representação dos papéis sociais presentes nas brincadeiras 

infantis unifica as atitudes, os valores, os conhecimentos e as regras de comportamento 

mediadas nas relações que a criança estabelece nas diversas situações sociais. Na sociedade 

contemporânea, os papéis sociais alienados são resultantes dos tipos de relações sociais 

constituídas no sistema capitalista. 
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A alienação dos papéis sociais tem suas raízes na divisão social do trabalho, isto é, 

na separação entre quem comanda e quem executa, entre trabalho intelectual e 

trabalho manual, entre quem tem a propriedade do capital e quem tem apenas a sua 

força de trabalho, em fim, entre a classe que trabalha e a classe que detém a 

propriedade privada dos meios de produção. (DUARTE, 2006, p. 94). 

Assim, pode-se perceber que o estudo de Duarte (2006) sobre a representação de 

papéis alienantes presentes nas brincadeiras de faz de conta vai de encontro com as 

observações de campo realizadas na presente pesquisa, visto que, foram identificados esses 

papéis de submissão nas falas dos colegas em relação às crianças com deficiência. Apesar de 

não demonstrarem discriminação e repulsa em relação à criança com deficiência, no contexto 

da brincadeira apresentado, existiu a disputa sobre quais papéis as crianças desejariam 

assumir durante a brincadeira. E talvez por meio de uma compreensão culturalmente 

equivocada e aprendida sobre a deficiência, pode-se notar em outros contextos, além desse 

expresso, as crianças sem deficiência comumente nas brincadeiras de faz de conta desejam 

assumir e representar os papéis sociais de destaque, tais como proprietário da farmácia, dono 

da lanchonete, da sorveteria, mãe e pai etc., deixando os papéis que apresentam conotação de 

impotência; de dependência do outro; de fragilidade para a criança com deficiência, a qual 

assume os papéis de bebês, doentes, filho que necessita de cuidados; ou de menor valor na 

sociedade capitalista, como funcionários dos estabelecimentos dos proprietários, evidenciando 

a classe social a qual pertence.   

Duarte (2006) aponta que “[...] ninguém herda os papéis sociais, mas as relações 

sociais podem conectar uma característica biológica do indivíduo a um papel social, o que cria 

a ideia invertida de que o papel seria resultante da característica biológica [...]” (DUARTE, 

2006, p. 90) 

A brincadeira de papéis sociais não são espontâneas, pois são estabelecidas nas 

relações e interações sociais, assim, faz-se necessário a mediação dos professores nas práticas 

educativas nas quais a brincadeira se insere por meio do faz de conta, convidando as crianças, 

desde a Educação Infantil, a superarem os papéis sociais de submissão e com características 

alienantes, para que nessa atividade/brincadeira as crianças com e sem deficiência comecem a 

tomar consciência da existência dos papéis sociais, da submissão e alienação presentes nas 

representações. Esse processo, tendo início nessa idade, contribuirá para que na adolescência 

a formação dessa atitude crítica em relação aos papéis sociais alienados presentes na 

sociedade capitalista avance e  convide outras pessoas a refletirem sobre eles. 

Dentre as propostas vivenciadas por Esther durante a pesquisa, a demonstração de 

maior interesse e participação ativa esteve presente nas brincadeiras interativas no parque 
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junto com os colegas; outra atividade de destaque foi a de massinha, seguida de faz de conta, 

em especial, quando a música e a dança faziam parte do contexto das brincadeiras ou mesmo 

quando a brincadeira era de cantar e dançar.  

4.3.5 Barreiras que a criança com deficiência física encontra para brincar e realizar outras 

atividades no CMEI 

Durante a pesquisa foram discutidas questões sobre o direito da criança com 

deficiência à Educação Inclusiva na rede regular de ensino, desde a Educação Infantil, 

presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.934/96) e na Política 

Nacional Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI), de 2008, cujo 

foco enfatiza a importância de romper com as inúmeras barreiras presentes nos contextos 

sociais que as pessoas com deficiência se inserem. Em específico, nesse tópico será tratado o 

contexto das instituições que propõem a Educação Inclusiva.  

Para transpor as barreiras referentes ao processo de inclusão, o termo acessibilidade 

ganhou visibilidade frente às políticas públicas de inclusão, sendo ampliando de acordo com 

as novas necessidades e mudanças que a proposta de Educação Inclusiva exige. A 

acessibilidade para a pessoa com deficiência torna-se então fator integrante do processo 

inclusivo, convidando todos os envolvidos a superarem os desafios postos na realidade das 

instituições de educação. Segundo Manzini, “[...] Quando as condições de acessibilidade não 

estão presentes não há garantia de inclusão e a exclusão passa a prevalecer [...]” (MANZINI, 

2014, p. 24). Esse autor ainda ressalta que frente à Associação Brasileira de Normas Técnica 

(ABNT), de 2004, Norma 9050, as condições de acessibilidade devem estar fora da pessoa, 

sendo compostas por espaços; mobiliários; equipamentos urbanos; edificações e dispositivos 

de comunicação e informação.  

No entanto, é válido lembrar que a concepção de acessibilidade não se restringe 

somente às barreiras arquitetônicas (meio físico), pois apresentam outras dimensões tão 

importantes quanto. Como exemplo, as barreiras atitudinais expressas nas falas e ações que 

dificultam a participação plena da inclusão educacional e o exercício de cidadania (LIMA; 

TAVARES, 2012). 

Nessa perspectiva, a construção de um espaço/ambiente escolar isento de barreiras 

arquitetônicas e atitudinais possibilitará maior autonomia, mobilidade e será fundamental para 

que as brincadeiras se efetivem e corroborem com a aprendizagem e desenvolvimento pleno 

da criança com deficiência.  
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No decorrer dessa pesquisa, o olhar foi aguçado para identificar as possíveis barreiras 

que a criança com deficiência física encontra para brincar e realizar outras atividades na 

Educação Infantil no CMEI Jardim Scala. Diante da realização das entrevistas, registros de 

imagens, vídeos e anotações em diário de campo, pode-se destacar alguns contextos para 

ampliar e compor a análise e discussão sobre o referido tema. 

É sabido que as barreiras arquitetônicas estão presentes na maioria das instituições, 

impedindo que a acessibilidade se efetive. As barreiras arquitetônicas, nesse estudo, são 

definidas como “[...] qualquer elemento natural, instalado ou edificado que impeça a 

aproximação, transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou equipamento urbano [...]” 

(BRASIL, 2004, p .2). 

Assim, torna-se importante ressaltar quais foram as barreiras arquitetônicas presentes 

no CMEI Jardim Scala que impedem a efetiva condição de acessibilidade e segurança da 

criança com deficiência física. 

1. Parque infantil: 

 O piso do parque infantil é de cimento batido e terra, dificultando o deslocamento 

do Davi (Jardim I) que possui mobilidade reduzida, visto que, para se deslocar com 

autonomia precisa arrastar-se no chão, já tendo chegado a rasgar a calça e 

machucar o joelho; 

 Os balanços não possuem encosto, nem proteção na lateral, pois são de correntes. 

Tanto para o Davi (Jardim I) como para Esther (Jardim II) são inapropriados. 

 O escorregador possui grades de proteção mínima na prancha de deslizar e escada 

com degrau aberto. Esse formato pode provocar uma pisada em falso e ocorrer um 

acidente com ambas as crianças.  

Para o piso do parque seria importante ser emborrachado ou antiderrapante; o 

escorregador deveria possuir prancha com grades de proteção em toda sua extensão; a escada 

deveria ser montada com duas alturas de corrimão, com superfície emborrachada, degraus 

fechados, com lateral antiderrapante e grades de proteção em toda sua extensão, com largura 

igual a 50 cm e altura de 150 cm (LAUFER, 2001, p. 37). 

1. Banheiro: 

 O piso do banheiro não é antiderrapante, é de azulejo e escorregadio; existe o 

risco de queda para todas as crianças e, principalmente, para as crianças de 

mobilidade reduzida;  

 A porta é estreita, não possibilitando a passagem de cadeira de rodas; 



222 
 

 A descarga apesar de ser de pressionar, está acima da altura das crianças. 

Esther (Jardim II) não alcança, pois apresenta a mobilidade dos braços 

reduzida; 

 Na pia de lavar as mãos, a torneira fica distante do alcance das mãos das 

crianças. Esther (Jardim II) precisa dobrar todo o tronco sobre a pia para 

conseguir lavar as mãos;  

 O banheiro não possui espaço para a troca da fralda de Davi, que ainda não 

possui o controle dos esfíncteres, sendo, por essa ausência, trocado em pé pela 

profissional de apoio.  

2. Refeitório: 

 Os bancos do refeitório não possuem encosto para apoiar as costas, 

impossibilitando Davi (Jardim I) de  se sentar ao lado dos colegas como as 

outras crianças; 

3. Sala de aula: 

 O número de carteiras é maior que o número de crianças que ficavam em sala 

de aula. A grande quantidade de carteiras e a maneira que elas eram dispostas 

impossibilitava a criança com deficiência e demais crianças de circularem na 

sala, principalmente quando Davi utilizava a cadeira de rodas.  

Os brinquedos do parque e demais elementos que constituem outros espaços do CMEI 

não cumprem com os padrões de acessibilidade, os quais orientam que “[...] o espaço lúdico e 

infantil deve ser dinâmico, vivo, brincável, explorável, transformável e acessível para todos 

[...]” (BRASIL, 2006, p. 8). Esses dados, da presente pesquisa, vão de encontro com as 

barreiras físicas apresentadas na Instituição pesquisada por Turetta (2013) e Lopes (2012). 

As barreiras atitudinais se constituem em ações e práticas que expressam as 

percepções sociais a respeito da pessoa com deficiência e não propiciam a constituição de 

uma Educação Inclusiva.  

As barreiras atitudinais são construções históricas preconcebidas, estereotipadas e 

generalizadas, que ora subestimam, ora superestimam a capacidade da pessoa com 

deficiência, traduzindo-se na forma de discriminação, intencional ou não [...] tanto 

podem surgir na linguagem, quanto nas ações e/ou omissões da sociedade diante da 

pessoa com deficiência. (LIMA; TAVARES, 2012, [?]) 

Ao longo da pesquisa de estudo bibliográfico pode-se perceber que atitudes 

discriminatórias a respeito da pessoa com deficiência, dos marginalizados, estiveram 

presentes ao longo da história por meio de práticas, às vezes visíveis ou não, que 
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estigmatizavam os sujeitos, “[...] limitando-os ou incapacitando-os para o exercício de direitos 

e deveres sociais: são abstratas para quem as produz e concretas para quem sofre seus efeitos. 

(TAVARES, 2012, p. 104). Sendo assim, uma vez materializadas as barreiras atitudinais que 

são sociais e excludentes por meio da superproteção; da supervalorização; do desrespeito; do 

impedimento das pessoas com deficiência de exercerem seus direitos; essas devem ser 

superadas. Dentre esses direitos e deveres sociais, estão o direito a uma Educação de fato 

inclusiva, cuja prática dê espaço e importância para as brincadeiras no cotidiano da Educação 

Infantil. 

A aproximação da realidade do campo de pesquisa teve por finalidade pontuar as 

possíveis barreiras atitudinais que não favorecem a constituição das brincadeiras, incluindo o 

processo de inclusão na Educação Infantil das crianças com deficiência física no CMEI 

Jardim Scala. A seguir, serão pontuados alguns contextos que nos convidam a refletirmos a 

esse respeito.  

Contexto 1: 

Empolgado Davi reproduzia durante a brincadeira de modelar com massinha o som 

do dinossauro que havia modelado. Neste momento a professora do Jardim II 

perguntou: “quem está gritando?” As crianças disseram o Davi... “Pode parar de 

gritar Davi!” Em tom alto e rude.  Davi assustado, abaixou os olhos e continuou 

brincando com o dinossauro sendo silenciado pela professora. (Diário de Campo 

21/03/2018). 

Contexto 2: 

Davi demonstrando cansaço depois de fazer vários desenhos em meu caderno como: 

foguete, batman,  super-man,  homem de ferro e homem aranha e pintar a seu modo 

as folhas pedidas; diz olhando pra mim: “Tá na hora do recreio!” Perguntei a ele do 

que mais gostava no recreio: “Quero brincar!” (Diário de Campo 27/04/2018). 

Nos Contextos 1 e 2, Davi ao realizar a brincadeira de faz de conta não realiza 

simplesmente uma brincadeira de criança, visto que se constitui na maneira dele se expressar;  

de se inserir  no meio social, no mundo dos adultos de maneira ativa, pois a imaginação da 

criança com ou sem deficiência é constituída e orientada pelas experiências de outros e ao 

mesmo tempo ampliada e ressignificada pela criança. No entanto, no Contexto 1 fica explícita 

a não compreensão da professora a respeito da brincadeira como atividade principal que 

promove mudanças do desenvolvimento psíquico da criança e eleva o seu nível de 

desenvolvimento. No Contexto 2 a não percepção da professora quanto ao tempo demasiado 

da posição que Davi ficou para realizar a atividade proposta e a não valorização do pedido de 
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Davi para ir ao recreio torna-se uma barreira atitudinal, pois naturaliza a brincadeira, 

isentando a intencionalidade pedagógica e não valorizando o tempo de brincar, tampouco 

ofertando espaços com materiais diversificados que favoreça a imaginação. 

Contexto 3:  

Com a chegada da pesquisadora  próximo das crianças a professora diz as crianças 

em tom alto e quase silabado: AGORA VAMOS BRIN-CAR -DE- FAZ-DE-

CONTA! As crianças sugeriram de cavalo! A professora diz: “De sapo!” Depois as 

crianças insistiam de cavalo!! Aí foram de cavalo. Davi demonstrou gostar da 

brincadeira como as outras crianças. No entanto desde o primeiro animal convidado 

a se transformarem, Davi quis ser o cavalo; mesmo sendo convidado a imitar o 

cachorro. (Diário de Campo e Vídeo 16/05/2018)  

No Contexto 3, durante a brincadeira, Davi sugere o animal que mais se aproxima do 

movimento que consegue realizar, pois arrasta-se no formato do cavalo, que tem quatro patas, 

embora não conseguisse realizar o movimento de pular do sapo. No entanto a professora ao 

insistir e manter a proposta das crianças realizarem o movimento do sapo, exclui a 

participação de Davi, o que é chamado por Tavares (2012) de barreira atitudinal de negação, 

quando se nega o limite da deficiência. 

As barreiras atitudinais estiveram presentes também nas práticas pedagógicas,  

Contexto 4: 

Durante a contação de história em diferentes momentos, a coordenadora, propôs 

uma interação com Davi, fazendo-lhe perguntas sobre a história, mas não fez para as 

demais crianças que demonstravam no olhar a expectativa de serem convidados a 

participarem. Assim, em alguns momentos respondiam antes de Davi, que não 

estava tão interessado, pois queria a moto. E a coordenadora dizia: “Oi, psiu! 

Perguntei para o Davi! Veja como ele sabe responder!” (Diário de Campo 

15/05/2018) 

Contexto 5: 

Ao chegar na sala a professora do Jardim II estava cantando com a turma a música: 

“Cabeça, ombro, joelho e pé”. Fui recebida com muito entusiasmo e alegria pela 

professora que em seguida apresentou-me a turma e convidou a Esther para tocar 

“Bateria” (latinhas em que batia o lápis) enquanto os colegas cantavam. Esther neste 

momento era a atração, esboçou um grande sorriso e posicionou-se na mesa que a 

professora preparou  somente para que  ela apresentasse para a pesquisadora e  para 

a turma.     (Diário de Campo – 26/02/2018) 

 Os Contextos 4 e 5 apresentados durante a pesquisa de campo, demonstraram a 

maneira como alguns professores dão ênfase e evidenciam as conquistas e avanços que as 



225 
 

crianças com deficiência apresentam no decorrer dos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento, ou da forma como realizam determinadas atividades. Agindo dessa forma, 

apresentam uma conotação de estigma ou também denominada barreira atitudinal de 

exaltação do modelo, o qual, segundo Lima e Tavares (2008), indica quando a deficiência é 

usada para justificar o desempenho da pessoa por meio da “excepcionalidade” de suas ações. 

Nos contextos expressos, a postura das professoras ao ressaltar as ações que as 

crianças com deficiência realizam perante as outras crianças podem não ter a intencionalidade 

de depreciá-las. No entanto, o fazem quando evidenciam a imagem da criança como modelo 

de persistência e coragem perante os outros. Essa atitude afirma que apesar da deficiência as 

crianças conseguem realizar determinada tarefa, instalando-se a exclusão dentro da proposta 

de Educação Inclusiva. 

A concepção de inclusão apresentada pelas professoras do CMEI Jardim Scala ainda 

se encontra em construção, em entrevista, todas disseram ser algo novo e que somente agora 

estão se apropriando das discussões acerca da Educação Inclusiva na Educação Infantil. 

Assim, as práticas pedagógicas direcionadas para as crianças com deficiência também 

demonstram insegurança e falta de clareza. A seguir, será exemplificado sobre o quanto a 

ausência de acessibilidade, ou seja, de instrumentos pedagógicos para a realização de algumas 

atividades, bem como a dúvida sobre seu uso dos conotam um procedimento de exclusão. 

Contexto 6: 

A professora disse ter percebido que Esther ao comer com a colher de plástico que é 

dada para todas as crianças, dificultava o processo de levar a comida até a boca. 

Esther jogava a comida na boca, pois o seu braço não alcança a boca, porque 

consegue levantá-lo só até certo ponto. Percebendo isso trouxe uma colher de casa; 

que Esther agora consegue alimentar-se melhor. (Diário de Campo 28/05/2018). 

Contexto 7:        

A professora do Jardim II ao mesmo tempo que afirma não precisar de material 

diferenciado para Esther realizar as atividades diz: “Deixo essa tesoura pra ela, que o 

é melhor para ela encaixar os dedinhos que são emendados!” (Diário de Campo, 

26/02/2018). 

Contexto 8: 

Ao retornar para a sala as crianças terminariam de colorir o desenho iniciado antes 

do recreio. Neste momento a profissional de apoio senta-se próxima da Esther e a 

convida a colorir seu desenho ao ser perguntada se queria pintar seu desenho... disse; 

“Não! Balançando a cabeça negativamente!”. Pintar a árvore de verde disse a 
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professora, Esther continua balançando a cabeça negando a proposta feita. 

Professora diz: então entrego o lápis e você escolhe ok? Esther concorda e escolhe o 

lápis azul. A profissional de apoio, chega com três lápis de cor mais grossos, que são 

melhores para Esther segurar entre seus dedos que são emendados. No entanto, a 

professora disse não haver necessidade. (Diário de Campo 23/05/2018). 

A realidade acima apresentada conota novamente a presença da barreira atitudinal de 

negação, a qual surge “[...] quando se nega a existência ou limite decorrente de uma 

deficiência. Resulta em um pseudotratamento igualitário que, no entanto, exclui por não 

considerar os limites reais impostos por uma deficiência [...]” (TAVARES, 2012, p. 132). 

Nessa linha de pensamento, Carvalho (2004) afirma:  

Negar a deficiência (sensorial, mental, física, motora, múltipla ou decorrente de 

transtornos invasivos do desenvolvimento) de inúmeras pessoas é tão perverso 

quanto lhes negar a possibilidade de acesso, ingresso e permanência bem sucedida 

no processo educacional escolar [...] É, certamente, uma forma de exclusão, talvez 

mais grave do que a física – que segrega pessoas em espaços restritivos, pois revela 

sua exclusão dentro de nós, num movimento inconsciente de rejeição às suas 

diferenças, porque significativas. (CARVALHO, 2004, p. 60). 

Assim, pode-se perceber que, ao mesmo tempo em que a professora do Jardim II 

verbalizava a compreensão de inclusão voltada para a naturalização da deficiência e negação 

dos limites decorrentes dela, percebia a dificuldade da criança realizar atividades, como 

exemplo, alimentar, recortar, escrever, dentre outros, com  os  mesmos instrumentos 

pedagógicos que as demais crianças utilizavam. Esse fato se explica, porque os instrumentos 

pedagógicos utilizados não possibilitavam a acessibilidade que a criança necessitava em 

função de sua condição física.   

Nessa perspectiva, ressalto a importância da reorganizar o trabalho pedagógico e 

repensar as práticas educativas, dentre elas a brincadeira. Concordo com Carvalho (2004, p. 

121), quando ela afirma que “[...] é uma barreira de complexa natureza, mais trabalhosa para 

ser removida, pois se trata de um movimento ‘de dentro para fora’ e isso leva tempo [...]”. No 

entanto, essa mesma autora aponta que é preciso propor espaços para que os professores 

reflitam sobre as barreiras que as crianças enfrentam para participar e aprender. Investigar e 

identificar as barreiras contribuem para repensar a prática pedagógica e favorecer o processo 

de inclusão à criança com deficiência, altas habilidades e superdotação. Nesse contexto, insiro 

também a brincadeira, por considerar essa como atividade principal, propiciando à criança 

com ou sem deficiência apropriação da realidade e elevado nível de desenvolvimento infantil 

no período pré-escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não tenho a pretensão de finalizar a discussão iniciada nesse trabalho sobre O Brincar 

da criança com deficiência física em processo de Inclusão na Educação Infantil, por 

compreender que o conhecimento é uma constante e dinâmico. Ao propor-me estudar, 

pesquisar e analisar sobre a temática da brincadeira e o processo de inclusão da criança com 

deficiência física na Educação Infantil, tive por referência o olhar de tantos outros estudos e 

pesquisas para ampliar e ressignificar o nosso olhar e estudo frente ao objeto pesquisado e à 

realidade que o campo de pesquisa escolhido nos apresenta.  

O caminho dessa investigação foi iniciado por meio de uma revisão sistemática dos 

estudos que abordaram a relação do brincar da criança com deficiência na Educação Infantil; 

por meio dessa revisão, pode-se descobrir a existência de várias pesquisas sobre a brincadeira, 

inclusão e Educação Infantil, nas áreas de Saúde, Psicologia, Assistência Social e Educação. 

Em sua maioria, os trabalhos resultantes da revisão abordaram somente os temas específicos 

de maneira isolada, havendo pouquíssimos trabalhos que dialogam com os temas entre si, 

como proposto na presente pesquisa. 

A pesquisa e estudo teve como eixo de análise a brincadeira da criança com 

deficiência física sob a perspectiva sócio-histórico-dialética, a qual compreende essa atividade 

como principal na idade pré-escolar, por provocar importantes mudanças no desenvolvimento 

psíquico da criança e por ser o universo das brincadeiras favorável à formação das funções 

psicológicas superiores e apropriação da cultura. 

Por meio do resgate sobre as diferentes concepções de infância, brincadeira, inclusão e 

educação que surgiram ao longo dos tempos, voltadas para as crianças pequenas, pode-se 

constatar que ora apresentaram avanços, ora retrocessos. Quando se trata da criança com 

deficiência, então, a indiferença mostra-se ainda mais acentuada, pois a pessoa com 

deficiência ao longo da história foi incluída dentre os criminosos, pervertidos sexuais, doentes 

mentais e desvalidos, ou seja, nas categorias socialmente marginalizadas. Pesquisadores, por 

meio de seus estudos, nos mostram que todas as temáticas em questão estão diretamente 

relacionadas com as diferentes relações estabelecidas entre as crianças e as demais pessoas 

que as cercam, incluindo as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, 

advindas do processo de urbanização e industrialização presentes ao longo da história.  

Partindo da concepção sócio-histórica do materialismo dialético, considero a infância 

na sua pluralidade, pois uma única concepção de infância não inclui todas as crianças, uma 

vez que as crianças com ou sem deficiência pertencem a diferentes classes sociais, 
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econômicas, políticas, religiosas e culturais, estando inseridas em contextos diversos ao longo 

dos tempos. 

Durante essa pesquisa e estudo pode-se ressaltar que o brincar é uma atividade 

humana, cultural, registrada nos vários grupos humanos em diferentes períodos históricos e 

estágios de desenvolvimento socioeconômico. Assim, torna-se necessário e importante 

afirmar que a brincadeira na perspectiva sócio-histórico-dialética não é inata, natural da 

criança, pois as brincadeiras vão sendo constituídas na interação em meio a diversos fatores 

político, econômico, cultural e tecnológico, os quais revelam determinado momento histórico, 

sendo as brincadeiras transformadas pela própria ação das pessoas, as quais, inseridas nesses 

contextos, criam novas necessidades para viver em sociedade.  Os jogos e as brincadeiras, 

fazendo parte desse cenário também são transformados continuamente ao longo da história, 

ocupando um lugar diferenciado na sociedade. 

A ida a campo teve por objetivo compreender, sob a perspectiva sócio-histórico-

dialética, como brincam as crianças com deficiência física que estão em processo de inclusão; 

como interagem nas brincadeiras com crianças sem deficiência; quais são as concepções sobre 

o brincar e sobre a Educação Inclusiva apresentada pelos professores, crianças e familiares; se 

existem, quais são as barreiras que as crianças encontram para brincar na Educação Infantil da 

rede regular de ensino do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jardim Scala, da 

Rede Municipal de Ensino de Trindade-GO.  

Ao apoiar o materialismo histórico-dialético, compreendo os fenômenos investigados 

por meio de um olhar historicamente construído para conhecer os elementos que compõem a 

realidade; para conhecer a trajetória realizada pela Instituição e a sua configuração atual, 

considerando as contradições e as relações estabelecidas entre a particularidade e a totalidade 

do objeto investigado e seus determinantes sócio-histórico-culturais essenciais. 

Assim, pode-se constatar na presente pesquisa, por meio de questões, observações, 

registros e entrevistas, que a criança com deficiência física é compreendida pela família como 

uma dádiva divina, enviada por Deus, para ensinar as pessoas e dar maior sentido à vida da 

família. As crianças sem deficiência das turmas do Jardim I e Jardim II percebem a criança 

com deficiência física pelas características físicas que possuem (visíveis e diferenciadas)  e 

pelos movimentos que realizam. No entanto, igualam a criança com deficiência com as 

demais crianças pela ação de conseguir brincar, demonstrando isso ao realizarem brincadeiras 

juntos, mas fazendo valer a mesma regra para todos.  

Apesar das professoras e profissionais de apoio reconhecerem que o tratamento 

direcionado para a criança com deficiência tem que ser igual às outras crianças, a contradição 
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está em suas falas e ações, pois o cuidado/proteção tem que ser maior e o olhar de compaixão 

e sentimento maternal prevalece ao trabalhar com a criança que possui deficiência. Assim, 

nesse contexto, pode-se perceber que o papel da professora se mistura com o de mãe. Acredito 

que essa postura talvez tenha a ver com a concepção que as professoras trazem dos objetivos 

que interligam a Educação Infantil e a Educação Inclusiva ao longo da história sob o viés da 

assistência. 

Em relação a Educação Inclusiva, a concepção de inclusão apresentada pelas famílias 

indica que a inclusão é um direito da criança com deficiência física, devendo estar além dos 

espaços da escola e presente em todos os lugares. A vontade e o esforço de realizar um 

excelente trabalho na perspectiva da educação inclusiva é expresso no comportamento da 

maior parte da equipe pedagógica (professoras, coordenadora, gestora e profissionais de 

apoio) do CMEI. Porém, ainda concebem a inclusão e Educação Inclusiva como um desafio, 

ao indicarem ser uma realidade nova, complexa e desafiadora para o grupo, exigindo estudo. 

Essa realidade explica as falas das professoras e profissionais de apoio, as quais, ora 

estão apoiadas na perspectiva da Educação Inclusiva, ora em algumas ações que se 

identificam com o ensino especial, apresentando várias dúvidas e até mesmo a possível não 

compreensão sobre a Educação Inclusiva proposta pelo município. As dúvidas refletem a 

insegurança ao realizar algumas metodologias com as crianças em processo de inclusão. O 

apelo para que tenham formação, cursos, suporte e maior presença da equipe multiprofissional 

da SMEC foi uma constante, estando presente na fala de todas professoras e profissionais de 

apoio. 

Quanto aos tempos e espaços ofertados para a brincadeira, a atividade de brincar ainda 

é secundarizada na Instituição em relação as demais atividades propostas. Em relação ao uso 

dos espaços e tempos destinados para as brincadeiras no CMEI Jardim Scala, ainda estão 

intrinsicamente relacionados com a concepção que o professor tem sobre o brincar; sobre os 

espaços para propor atividades no CMEI e as metodologias utilizadas em sua prática 

pedagógica. 

Um ponto que me chamou a atenção foi o fato de a brincadeira dentro da sala de aula 

não ser reconhecida pela criança com deficiência, como tempo de brincadeira, visto, para ela, 

o lugar de brincar era fora da sala. Ela reconhecia o espaço da sala de aula para as atividades 

em folha, predominantes naquele ambiente. Assim, pode-se perceber que para a professora, 

apesar de ofertar o brinquedo, também fazem essa distinção entre o que se faz dentro 

(trabalho) e fora da sala (brincadeira). 
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Esse dado indica que a forma como o espaço está organizado ou ressignificado, seja 

por meio da mediação ou não da professora com as crianças durante as brincadeiras, propicia 

o interesse ou desinteresse da criança pela brincadeira proposta, favorecendo ou não a criança 

de se expressar e reelaborar suas percepções enquanto brinca. Lembrando que criança com 

deficiência, principalmente física, é inclusa ou exclusa das propostas ofertadas na educação 

Infantil quando não lhe é favorecido o tempo necessário que ela precisa para iniciar, participar 

ou concluir alguma atividade, dentre essas, a brincadeira. 

Também, pode-se avaliar que o tempo e espaço destinado às brincadeiras mostrou-se 

restrito no CMEI, pois, sob a ótica da perspectiva sócio-histórico-dialética as crianças com ou 

sem deficiência realizam brincadeiras de diferentes maneiras em contextos diversos, ora 

sozinhas, ora acompanhadas. A criança do Jardim I nos mostra isso ao usar a imaginação com 

objetos disponíveis sobre a mesa ao realizar as brincadeiras de faz de conta que inicia quando 

as propostas feitas pela professora lhe parecem desinteressantes. 

As brincadeiras que as crianças realizam no CMEI sob os olhares das professoras e 

profissionais de apoio se restringem aos brinquedos presentes na Instituição, como exemplo, o 

parque e materiais/brinquedos pedagógicos. ofertados para as crianças naquele ambiente. É 

importante ressaltar que as professoras não acompanham o momento do recreio na Instituição, 

por ser esse o horário de seu intervalo. O recreio é acompanhado pela profissional de apoio e 

uma funcionária da higienização. Essa organização na rotina reflete a não valorização ao 

tempo da brincadeira. 

As vivências sobre o brincar da criança com deficiência física expressada pelas 

famílias e crianças incluem brinquedos e brincadeiras. Em relação a criança do Jardim I, 

brinquedos, tais como carrinhos, caminhões, dinossauros, bonecos de super-heróis (Huck, 

Capitão América, Super Man) e brincadeiras, tais como faz de conta, brincar de mamãe e 

filhinho, de casinha e de comidinha aconteciam no CMEI. Já em casa com a família eram 

brincadeiras de pique-esconde, de cavalo de corrida, de pega-pega, polícia, ladrão e outras. A 

criança do Jardim II demonstrava por meio da fala e ações o gosto pelas brincadeiras e 

brinquedos, tais como balanço do parque, bola, pipa, panelinha, boneca, correr, pular, dançar, 

balançar, gosta muito de brincar, de massinha e brincar de faz de conta. As brincadeiras 

realizadas com as crianças e familiares mostra-nos que a brincadeira é aprendida e inicia-se 

nas relações e interações que estabelecem com os adultos e com outras crianças. 

 As crianças com deficiência estabelecem interações de diferentes maneiras, as 

que mais predominaram durante a pesquisa, em relação às iniciadas pela criança do Jardim I 

foram em situações de brincadeira, por exemplo, a partilha de objetos escolares, de 
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brinquedos, de massinha e o auxílio nas atividades da rotina.  Com a criança do Jardim II, por 

possuir maior autonomia, as interações eram iniciadas além dos momentos de brincadeira, ora 

na escolha do colega que desejava sentar-se ao lado, ora no parque ao sentar-se na roda para 

partilhar o lanche e também no refeitório. 

 Quanto as brincadeiras iniciadas pelas crianças pesquisadas, o jogo imaginário 

esteve muito presente nas brincadeiras realizadas pela criança do Jardim I, quando as 

propostas da professora não lhe despertavam interesse. Nesse contexto, pode-se avaliar que 

seu interesse predomina pelo faz de conta, pois para realizar tais brincadeiras a dificuldade de 

locomoção não é um impeditivo.  

A imaginação favorece à criança do Jardim I, ao assumir papéis que estão além de sua 

condição real, como exemplo, aqueles que possibilitam diferentes movimentos em alta 

velocidade, como exemplo,  carros, motos, aviões, foguetes, ônibus; com frequência presente 

nas falas, histórias, desejos e contextos de brincadeira que ele realiza. Confirmando a teoria de 

Vigotski (2007) ao afirmar que a criança em idade pré-escolar (quatro a seis anos) apesar de 

ainda apresentar a necessidade de realizar desejos de imediatos, apresenta novos desejos que 

são decorrentes do processo de socialização cultural e que não possibilitam serem realizados 

imediatamente. Por isso, a criança tem a necessidade de criar por meio do jogo um mundo 

imaginário para que seus desejos irrealizáveis se realizem. 

Já a criança do Jardim II, parecia não ter tempo para dar início às brincadeiras, pois a 

sua professora propunha muitas atividades durante o turno, desde as brincadeiras de faz de 

conta/jogo de papéis, iniciadas por ela durante a pesquisa de campo. As brincadeiras de 

maquiagem, de massinha, de comidinha e demais brinquedos estiveram presentes a partir das 

brincadeiras e atividades propostas pela professora. 

A organização da rotina do CMEI para as brincadeiras livres/recreio não possibilita 

tempo e espaço para que se estabeleçam interações qualitativas com e entre as crianças dos 

outros grupos. As propostas de brincadeiras e interações realizadas pela professora do Jardim 

I restringiam-se ao parque, lugar no qual as brincadeiras eram motivadas pelos brinquedos 

que já existentes (escorregador, balanço, latão, rabiscário), bastando a entrega do brinquedo 

(peças de encaixe, massinha e os brinquedos doados para o CMEI). As interações eram 

favorecidas somente entre as crianças, pois não havia mediação da professora em contextos de 

brincadeiras; quando estavam presentes, eram somente observadoras, não do brincar, mas dos 

possíveis conflitos e não cumprimento de regras entre as crianças.  No entanto, por meio da 

leitura da totalidade e da contradição inserida nesse contexto, é preciso considerar as 

condições difíceis de trabalho vivenciadas pela gestão do CMEI, por exemplo, a ausência do 
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professor regente da turma do Jardim I, sendo preciso que a coordenadora assumisse a turma, 

trabalhando dois turnos; não conseguindo fazer o planejamento das atividades propostas, 

portanto, fragilizando o trabalho pedagógico e provocando desinteresse das crianças em 

participar das atividades pensadas de imediato. 

As brincadeiras propostas pela professora do Jardim II foram, em sua maioria, 

coletivas, propiciando diferentes contextos de interação entre as crianças e a professora que 

também participava das brincadeiras. Ela propunha inúmeras atividades de caráter lúdico e 

algumas brincadeiras, como exemplo, tocar bateria com latas de leite e lápis de cor; massinha 

com garrafa pet e lápis de cor; corre-cutia, brincadeira da canoa seguida da música “a canoa 

virou”; atividades no parque, tais como jogar balão; brincar com tiras de tecido embaixo da 

carteira; futebol de mesa com os bonecos/jogadores e bolas feitos de papel; cantorias e 

danças.  

Ressalto que a brincadeira de faz de conta, tão apreciada pelas crianças com 

deficiência física, não foi proposta por nenhuma das professoras durante a pesquisa, sendo 

iniciadas pelas próprias crianças ou a partir de outras propostas de brincadeiras, as quais, na 

maioria das vezes tinham o objetivo de trabalharem conteúdos escolares. Assim, pode-se 

compreender que apesar da professora do Jardim II perceber que a criança pesquisada 

brincava de faz de conta, ela não detinha sua observação aos contextos das brincadeiras, 

talvez por não compreender a importância dessa ação para o desenvolvimento infantil.  

Avalio que as crianças sem deficiência não excluíam a participação das crianças com 

deficiência de suas brincadeiras, porém, durante a brincadeira de faz de conta os papéis 

destinados às duas crianças pesquisadas foram, com frequência, papéis submissos e por vezes 

alienantes, como exemplo, bebês, doentes, filho que necessita de cuidados; funcionários de 

fábricas, farmácia, da lanchonete, da sorveteria; ou seja, papéis não valorizados na sociedade 

capitalista que evidenciam a classe social a qual pertence. Os papéis assumidos pelas crianças 

sem deficiência eram de destaque, como exemplo, mãe, pai, chefe e proprietários dos 

estabelecimentos mencionados. A brincadeira de papéis sociais, como ressalta Duarte (2006) 

não são espontâneas, visto que se estabelecem nas relações e interações sociais. Assim, faz-se 

necessária a mediação dos professores nas práticas educativas, as quais a brincadeira se insere 

por meio do faz de conta, convidando as crianças, desde a Educação Infantil, a superarem os 

papéis sociais submissos e alienados, para que nessa atividade/brincadeira as crianças com e 

sem deficiência comecem a tomar consciência da existência dos papéis sociais e da alienação 

presente nas representações. 
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Aos investigarmos sobre as possíveis barreiras que as crianças com deficiência física 

encontravam para brincar e realizar outras atividades no CMEI, pode-se identificar que os 

brinquedos do parque e demais elementos que constituem outros espaços do CMEI, como  

exemplo, banheiros e refeitório não cumprem com os padrões de acessibilidade (detalhados 

nessa pesquisa) determinados pela Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT), de 

2004, Norma 9050, tornando-se barreiras arquitetônicas que impedem a efetiva condição de 

acessibilidade e segurança da criança com deficiência física. 

Além das barreiras arquitetônicas, pode-se identificar durante a pesquisa de campo as 

barreiras atitudinais que não favorecem a constituição das interações e brincadeiras das 

crianças com deficiência física em processo de inclusão na Educação Infantil, sendo elas: 

 A não compreensão da importância da brincadeira como atividade principal na 

idade pré-escolar, como atividade que propicia a formação das funções psíquicas 

superiores e promove um nível de desenvolvimento mais elevado; 

 Quando evidenciam a imagem da criança com deficiência como modelo de 

persistência e coragem perante os outros, essa atitude reforça a ideia de que apesar 

da deficiência as crianças conseguem realizar determinada tarefa, instalando-se a 

exclusão dentro da proposta de Educação Inclusiva. Propiciando barreira atitudinal 

de exaltação do modelo (quando a deficiência é usada para justificar o desempenho 

da criança); 

 Ausência de instrumentos pedagógicos (lápis engrossado, colher, tesoura) que 

propiciem condições de acessibilidade para a realização de algumas atividades;  

 Alguns contextos as professoras apresentam a barreira atitudinal de negação, pois 

negam os limites reais da deficiência se recusando ou não achando necessário o 

uso de recursos de acessibilidade. 

Considero também como barreiras os reflexos presentes nas práticas educativas devido 

à ausência do estudo e formação continuada das professoras e profissionais de apoio, como 

exemplo: 

 A naturalização da brincadeira, isentando a intencionalidade pedagógica; não 

valorizando o tempo de brincar nem ofertando espaços com materiais 

diversificados que favoreçam a imaginação; 

 Apesar da equipe pedagógica considerar a atividade de brincar importante, a 

brincadeira era predominantemente considerada como um recurso para a 
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aprendizagem de conteúdos escolares, estando presente no cotidiano em tempos 

pequenos e como uma forma de ocupar o tempo livre da criança. 

Em diferentes situações na Educação Infantil as dificuldades apresentadas pelas 

crianças com deficiência física (paralisia cerebral e síndrome de Apert), participantes da 

pesquisa, não estiveram relacionadas diretamente à sua condição física, mas sim à falta de 

acessibilidade no CMEI e aos modos como a deficiência e diferentes maneiras de brincar são 

interpretadas socialmente. 

A presente pesquisa parte do princípio de que a Educação Inclusiva é um direito que 

concebe ao ser humano igualdade de oportunidade. Acredito em uma educação sem 

estereótipos e sem preconceitos de qualquer natureza, cuja proposta acredite na potencialidade 

da aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

Faço a defesa para a constituição de espaços e tempos para as interações e 

brincadeiras. As brincadeiras diversificadas, ao possibilitarem interações entre e com as 

crianças com deficiência, podem favorecer a constituição de sujeitos mais conscientes quanto 

a igualdade de oportunidades e direitos das crianças em processo de inclusão. No entanto, os 

contextos de brincadeiras apesar de estabelecerem interações entre os pares, oportunizando 

aprendizagens, também podem promover a inclusão ou a exclusão da criança com deficiência, 

dependendo da mediação do adulto nas relações que são constituídas mediante a cultura e a 

realidade que as crianças vivenciam.   

A presença de barreiras arquitetônicas e barreiras atitudinais; a ausência de recursos de 

acessibilidade e formação continuada dos professores e profissionais de apoio, bem como a 

não compreensão sobre a importância da brincadeira e a Educação Inclusiva interferem na 

qualidade das brincadeiras e interações vivenciadas pela criança com deficiência física em 

processo de inclusão na Educação Infantil. 

Essa realidade apresentada no CMEI pesquisado convida-nos enquanto pesquisadores 

e como professoras, coordenadora, gestora da Instituição e aos professores, funcionários e 

gestores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) do município de Trindade a 

repensar o trabalho pedagógico desenvolvido na perspectiva da Educação Inclusiva na 

Educação Infantil. Assim, torna-se necessário exercitar a mudança de atitude frente à 

diferença e à criança com deficiência, assim como eliminar as barreiras arquitetônicas, 

oportunizando recursos de acessibilidade para a reconfiguração dos espaços, no CMEI, bem 

como instrumentos pedagógicos acessíveis para as crianças com deficiência possam realizar 

as atividades junto com as demais crianças.  
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Outro fator de extrema importância para que essa proposta avance refere-se ao 

investimento em melhores condições de trabalho e formação continuada aos professores e 

profissionais de apoio das instituições, com o objetivo de efetuar e qualificar o trabalho com a 

criança com deficiência na perspectiva da Educação Inclusiva na Educação Infantil. No 

entanto, é preciso também ampliar o quadro de profissionais da equipe multiprofissional da 

SMEC para que possam ofertar as formações; acompanhar e orientar os trabalhos realizados 

pelos professores e profissionais de apoio nos Centros Municipais de Educação Infantil e 

realizar a proposta na perspectiva da Educação Inclusiva na Educação Infantil do município 

de Trindade-GO. 
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APÊNDICE A – Modelo de ofício enviado ao município de Trindade 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM DIFERENTES 

CONTEXTOS 

 

 

Goiânia, 19 de Outubro de 2017 

 

Of. s/n. 

À 

João do Carmo Freire 

Secretário Municipal de Educação de Trindade – GO 

 

Assunto: Solicitação de autorização para realizar pesquisa na Rede Municipal de Educação de 

Trindade - Go 

 

 

 Pelo presente, requeremos à Vossa Senhoria autorização para que Adriana Maria Ramos 

Barboza, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação – 30ª Turma (FE/UFG) e membro 

do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC), 

possa realizar pesquisa nesta Rede Municipal de Educação, tendo em vista a elaboração de sua 

Dissertação de Mestrado em Educação, sob a minha orientação. 

 Na pesquisa, a mestranda propõe investigar “O Brincar da criança de 4 a 6 anos com 

Deficiência Física no Processo de Inclusão na Educação Infantil”  Nesse sentido, necessitará visitar 

e realizar pesquisa empírica em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS) e/ou Escolas que 

atendam crianças de 4 a 6 anos. Ao mesmo tempo solicitamos o acesso aos documentos que orientam 

e normatizam as políticas educacionais da Educação Infantil assim como os projetos políticos 

pedagógicos das instituições de Educação Infantil deste município, como fontes de pesquisa e análise 

documental. Por se tratar de pesquisa com crianças, destacamos que iremos disponibilizar o termo de 

autorização para a realização de pesquisa que será assinado pelas famílias. Os dados das entrevistas, 

filmagens e demais materiais de pesquisa constituídos no campo serão utilizados para análise, de 

acordo com o objeto de pesquisa, e irão compor, posteriormente, o banco de dados do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (FE/UFG). 

Desde já salientamos a importância dessa aproximação e articulação com a Secretaria 

Municipal de Educação de Trindade e a Faculdade de Educação/UFG, como forma de colaborarmos 

para a melhor compreensão da educação das crianças na rede pública municipal. 

 

Nestes termos, já agradecemos o apoio. 

 

 

 

______________________________ 

Dra. Ivone Garcia Barbosa 

 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Faculdade de Educação/UFG 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISA SE DOUTORADO E MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da investigação –  
O Brincar da criança de 4 a 6 anos com Deficiência Física no Processo de Inclusão na 
Educação Infantil – que se constitui subprojeto da pesquisa “Políticas públicas e educação da 
infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, sob a coordenação geral da 
professora Ivone Garcia Barbosa.  

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 
do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é das 
pesquisadoras responsáveis. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma.  

Se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelas 
pesquisadoras responsáveis, pelo e-mail dricaramosbarboza@hotmail.com ou por telefone: Adriana 
Maria Ramos Barboza – (62) 986426563, Ivone Garcia Barbosa (Orientadora) - (62) 32096206.  

Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 
também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
Goiás, pelo telefone (62) 3521 1215. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 
PROJETO: Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos 

e práticas  
SUBPROJETO: “O Brincar e as crianças com deficiência: limites e possibilidades da 

Educação Inclusiva” 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Adriana Maria Ramos Barboza  

 

ORIENTADORA: Professora Dr.ª Ivone Garcia Barbosa 

 

A investigação intitulada O Brincar da criança de 4 a 6 anos com Deficiência Física no 

Processo de Inclusão na Educação Infantil é um subprojeto da pesquisa “Políticas públicas e 
educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, a qual é realizada pelo 
Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos – NEPIEC, da 
Faculdade de Educação/UFG, com a finalidade de analisar e compreender a educação da infância 
no Estado de Goiás, abrangendo sua história, a constituição de políticas públicas, as concepções 
que a permeiam, bem como, os projetos, os processos e as práticas educativas em diferentes 
contextos.  

O subprojeto está ligado à linha de pesquisa Formação, Profissionalização Docente e 

Trabalho Educativo, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação, da 

Universidade Federal de Goiás. Sendo desenvolvido pela mestranda Adriana Maria Ramos 

Barboza, tendo por objetivo, compreender numa perspectiva sócio-histórico-dialética como 
brincam as crianças de 4 a 6 anos com deficiência físico/motora em processo de Inclusão nas 

instituições de Educação Infantil da rede Municipal de Ensino de Trindade/ Goiás. Para isso, ambas 

as pesquisas utilizarão como procedimento metodológico: a entrevista, a observação 

participante, a narrativa, a filmagem e os registros fotográficos. 

 

mailto:dricaramosbarboza@hotmail.com
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A sua participação nessas pesquisas será de extrema importância, pois, contribuirá 

para a compreensão da educação da criança pequena na Rede Municipal de Ensino de 

Trindade.  
As informações obtidas nos presentes estudos serão armazenadas no Banco de Dados do 

NEPIEC, para investigações futuras, considerando-se que a importância e a complexidade das 

informações demandam um processo analítico minucioso que não se conclui em um único relatório, 
dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Compreendendo que a realidade é concreta, como 

síntese de múltiplas determinações, o Projeto “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: 
história, concepções, projetos e práticas”, se desdobra em subprojetos interligados, a fim de 

aprofundar a compreensão crítica acerca das distintas dimensões da educação da infância, portanto, 
novas análises poderão ser realizadas, revisitando informações obtidas em outros estudos.  

Considera-se que sua participação não lhe ocasionará riscos éticos ou qualquer prejuízo, 
embora possa sentir-se em situação de constrangimento emocional que lhe acarrete algum grau de 

ansiedade, podendo ocorrer dificuldade ou inibição para prestar informações solicitadas. Nesse 
caso, você contará com o acompanhamento, o apoio e a orientação dos(as) pesquisadores(as) 

responsáveis, bem como, terá liberdade de não responder questões que porventura lhe causem 
constrangimento. 

  
Você tem direito de pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua 

participação na pesquisa. Essa participação não lhe trará qualquer ônus financeiro, sendo que, se 
houver alguma despesa, será feito o ressarcimento do valor utilizado por você para o cumprimento 
da atividade em que se dispôs a participar.  

Destaca-se que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira por sua 
participação. Você tem o direito de fazer ligações a cobrar para os telefones informados nesse 
documento. As suas informações são confidenciais, serão mantidas em sigilo, assegurando-lhe que, 
se for de seu desejo, em nenhum momento da pesquisa, você será identificado(a).  

Você tem ampla e total liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 
em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado.  

 
 
 
 

 

Dra. Ivone Garcia Barbosa 

Coordenadora geral e Orientadora 
 
 
 

    Adriana Maria Ramos Barboza 

                                           Mestranda – Pesquisadora responsável 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do responsável 
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APÊNDICE C – Modelo de questionário para diretor/as e coordenador/as e 

identificação da Instituição 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS – NEPIEC 

 
Projeto de Pesquisa “Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, 

projetos e práticas” 

Subprojeto de pesquisa: “O Brincar da criança de 4 a 6 anos com Deficiência Física no Processo de 

Inclusão na Educação Infantil” 

 Esse subprojeto integra o projeto “Políticas públicas e educação da infância em Goiás:  história, 

concepções, projetos e práticas”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Infância e sua Educação em 

Diferentes Contextos – NEPIEC, coordenado pela professora doutora Ivone Garcia Barbosa e tem por 

objetivos compreender numa perspectiva sócio-histórico-dialética como brincam as crianças 

de 4 a 6 anos com deficiência físico/motora em processo de Inclusão nas instituições de 

Educação Infantil da rede Municipal de Ensino de Trindade/ Goiás. 

Mestranda: Adriana Maria Ramos Barboza 

Telefone para contato: (62) 986426563 / Email – dricaramosbarboza@hotmail.com 

 

Orientadora: Profa. Dra. Ivone Garcia Barbosa 

Telefone para contato: (62) 32096206 / E-mail: ivonegbarbosa@hotmail.com 

 

 

 

QUESTIONÁRIO AO DIRETOR (A) /COORDENADOR (A) 

 

I – IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

1) Nome: 

___________________________________________________________________________

__________ 

2) Estado Civil: ______________________________ Idade:____ 

_____________________________________________ 

3) Cor: _____________________________________Nº de filhos: ____

4) Renda familiar:  (   ) R$ 500,00 a R$ 

1.000,00  

           (   ) R$ 1000,00 a R$ 1.500,00 

             (   ) R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00 

         (   )R$ 2001,00 a R$ 2.500,00 

             (   )R$ 2.501,00 a R$ 3.000,00             

         (   )acima de R$ 

mailto:dricaramosbarboza@hotmail.com


257 
 

5. Endereço completo (Rua, nº, Bairro, tipo de moradia, município, CEP): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Formação: 

_____________________________________________________________________________ 

7. Cargo atual: 

_____________________________________________________________________________ 

8. Tempo de atuação no cargo 

atual:________________________________________________________________ 

9. Tempo de atuação nesta instituição: 

_______________________________________________________________ 

10. Tempo de atuação na docência: 

__________________________________________________________________ 

11. Tempo de atuação na Educação Infantil: 

___________________________________________________________:  

 12. Horário de trabalho na escola: 

___________________________________________________________________ 

13.  Tipo de vínculo com a Secretaria Municipal de Educação:  

(   ) professor efetivo 

(   ) professor substituto 

(   ) contrato especial  

 14.    Outro: 

__________________________________________________________________________________

____ 

15.Você já exerceu outra função? Qual? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

II- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1) Nome da instituição: _________________________________________________________ 

2) Endereço da instituição: ______________________________________________________ 

3) Município: _________________________________________________________________ 

4)  Localização:      (   )     área urbana       (   )     área rural  

5) Telefones: (__) ______________________; (__) ________________________; (___) ____ 

6)  E-mail: ____________________________________________________________ 

7) Horário de funcionamento da instituição: __________________________________ 

III-  FORMAÇÃO ACADÊMICA E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 

1) Registre no quadro a sua formação acadêmica, caso tenha mais de uma formação, favor especificar:   

 NIVEL CURSO ANO 

TÉRMINO 

INSTITUIÇÃO 

GRADUAÇÃO 
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2)  Você realiza ou realizou cursos de formação continuada para Educação Infantil?     (   )      Sim     

(   )      Não 

3) Caso a resposta para a questão anterior seja “Sim”, cite pelo menos 3 cursos que realizou? 

CURSO DURAÇÃO ANO 

   

   

   

   

 

4) Existe algum programa de formação continuada para os professores (as) da Educação Infantil 

pela SME ou por sua instituição?   

 

(   )Sim                  Não (   ) 

5. Cite pelo menos 3 cursos ou atividades de formação e o período que você considerou importante: 

 CURSO PERIODO 

  

  

  

  

 

IV - SOBRE O SEU CARGO ATUAL  

 

1. Quando assumiu a direção? ___________________________________________ 

2. Como ingressou na função? ___________________________________________ 

3. Horário que trabalha na escola: _________________________________________ 

4. Quando assumiu a coordenação? ________________________________________ 

5. Como ingressou na função? ____________________________________________ 

6. Horário de trabalho na escola: ___________________________________________ 

 

7. Quais são as suas principais atribuições enquanto diretora (a) /coordenadora (a)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

ESPECIALIZAÇÃO 
   

MESTRADO 
   

DOUTORADO    

OUTRO    
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8. Cite as principais dificuldades e facilidades em seu trabalho, especialmente aquelas que se 

referem ao atendimento das crianças de 4 a 6 anos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

V- SOBRE O QUADRO DE PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO 

1- O quadro de profissionais que atuam na instituição é composto por: 

 

 

 

CARGO VÍNCULO FORMAÇÃO 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

INSTITUIÇÃO 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

NA E.I 

     

     

     

     

 

2). Quantos professores (as) atuam na Educação Infantil? ___________. 

 

3)  Existe coordenador especifico para a Educação Infantil na/no:  

 

SME Instituição Turno 

Sim    

Não    

 

   VI- SOBRE O PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 

1) A instituição possui projeto político pedagógico?     (   )  Sim         (   )   Não 

    

2)  Identifique as pessoas que participaram da elaboração e desenvolvimento do Projeto Político-

Pedagógico: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3) As crianças participaram da elaboração do Projeto Político-Pedagógico?     (   )    Sim            Não 

(  ) 

 

4) Em caso afirmativo, como ocorreu a participação das crianças? 

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5) A instituição utiliza como referência para elaboração de seu projeto pedagógico e currículo 

alguma legislação, documento oficial ou referencial teórico?            (  )  Sim         (  )      Não  

 

6)  Em caso afirmativo, cite os documentos, Leis e/ou referenciais teóricos que utiliza: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7) A instituição utiliza como orientação para elaboração de seu projeto pedagógico e currículo 

alguma legislação,  documento oficial ou referencial teórico sobre a Linguagem na 

Educação Infantil?  

 

                                        (   )    Sim             (  )      Não 

8) Em caso afirmativo, cite os documentos, Leis e/ou referenciais que utiliza: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

9) A instituição utiliza como orientação para elaboração de seu projeto pedagógico e currículo alguma 

legislação,         documento oficial ou referencial teórico sobre a Brincadeira na Educação Infantil? 

 

                                            (   )  Sim                   Não (  ) 

10) Em caso afirmativo, cite os documentos, Leis e/ou referenciais que utiliza: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

     11) A instituição utiliza como orientação para elaboração de seu projeto pedagógico e currículo 

alguma legislação,         documento oficial ou referencial teórico sobre a Inclusão na Educação 

Infantil? 

 

                                         (   )     Sim              (   )     Não 

12) Em caso afirmativo, cite os documentos, Leis e/ou referenciais que utiliza: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

VII- SOBRE O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

1- Nº de crianças atendidas na instituição: _________.  

2- Nº de crianças atendidas na Educação Infantil_______. 

3- Nº de turmas de Educação Infantil:  matutino ______   vespertino _______ 



261 
 

4- Nº de crianças em cada turma de Educação infantil:  

TURNO 0 A 1 

ANO 

1 A 2 

ANOS 

2 A 3 

ANOS 

3 A 4 

ANOS 

4 A 5 

ANOS 

5 A 6 

ANOS 

MATUTINO       

VESPERTINO       

INTEGRAL       

       

 

5-Como é organizado o período ‘intermediário’ (após o almoço) na instituição? Há professores? 

Quem fica com as crianças? As crianças dormem? Quanto tempo?  

-

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5- Atende crianças com deficiências físicas na Educação Infantil?        Sim (  )         Não(  )  

 

6- Qual a deficiência? ______________________________________________________ 
 

7- O Laudo do diagnóstico partiu de onde?________________________________ 

 

8- Se sim, possui Atendimento Educacional Especializado/AEE?______________________ 

 

9- Nº de refeições realizadas pelas crianças de 4 a 6 anos na instituição  _________ 

10- Assinale com X qual refeição é servida para as crianças da Educação Infantil: 

 

 

 

 

 

 

 

11- O que você pode dizer da qualidade das refeições oferecidas às crianças da Educação 

Infantil? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10) Marque, descreva e comente no quadro abaixo sobre os aspectos da estrutura física da 

instituição  

 

Ambientes Quant. Descrição 

Café da manhã  

Lanche/colação  

Almoço  

Lanche  

Jantar  
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Recepção 
  

Diretoria  
  

Secretaria 
  

Sala de 

coordenação 

  

Sala de 

professores 

  

Salas de turmas  
  

Sala de sono  
  

Sala de leitura   

Biblioteca   

Ambientes Quant. Descrição 

Lab. 

informática 
  

Cozinha 
  

Despensa para 

guardar 

alimentos 

  

Refeitório 
  

Almoxarifado 
  

Banheiro 

adulto 

masculino 

  

Banheiro 

adulto feminino 

  

Banheiro para 

criança 

(masculino) 

  

Banheiro para 

criança 

(feminino) 

  

Banheiro 

adequado a 

pessoas com 

mobilidade 

reduzida 

 

 

 

 

Parque Infantil 

  

Quadra de 

esportes 
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Tanque de areia 
  

Jardim (área 

verde) 
  

Rampas de 

acessibilidade 

  

Sala de 

recursos 

Multifuncionais 

 

  

Outros 

 

  

        

11) O mobiliário para a Educação Infantil é adaptado para a idade das crianças?     (   )   Sim   

(  )    Não  

 

12) Marque quais são disponibilizados e descreva suas condições de uso, são adequados, 

suficientes. 

 

MATERIAIS/RECURSOS QUANT. DESCRIÇÃO 

Brinquedos   

Livros infantis    

Jogos didáticos   

Equipamentos de música   

CDs infantis    

TV/DVD   

Filmes infantis   

Computador    

Aparelho de som   

Datashow   

Outro: _________________   

   

   

 

13. Relacione quais e quantos recursos midiáticos a instituição possui: 

Recursos 

Midiáticos 
Quantidades 

Rotina de utilização40 

MATUTINO 

Rotina de utilização 

VESPERTINO 
Ag. 

I 

Ag. 

II 

Ag. 

III 

Ag. 

IV 

Ag. 

V 

Ag. 

I 

Ag. 

II 

Ag. 

III 

Ag. 

IV 

Ag. 

V 

TV            

                                                           
40 LEGENDA: D – Diariamente; 1 – Uma vez por semana; 2/3 – Duas a Três vezes por semana; Q – 

Quinzenalmente; M – Mensalmente; NU – Não Utilizam. 
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Vídeo            

Aparelho de DVD            

Aparelho de Blu 

Ray 

           

Datashow            

Retropojetor            

Computador            

Notebook            

Aparelho de som            

Caixa 

amplificadora 

           

Minysistem            

Microfone            

Gravador de voz            

Celular            

Câmera fotográfica            

Câmera filmadora            

Câmera foto-

filmadora 

           

 

   VIII- SOBRE A RELAÇÃO FAMÍLIA/INSTITUIÇÃO 

 

1) A instituição realiza atividades/projetos com as famílias da Educação infantil?    (  )    Sim    (  )        

Não  

 

2) Em caso afirmativo, quais?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) As famílias participam da discussão do projeto político pedagógico da instituição?  (  )      Sim   

(   )      Não 

 

4) Se a reposta para a alternativa anterior for “Sim”, de que maneira acontece essa participação? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Como você considera o seu relacionamento com as famílias das crianças da Educação infantil?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada, pela sua participação!!! 

 

Data da entrevista: _________________________________________ 
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APÊNDICE D – Modelo de consentimento de participação das crianças na pesquisa 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

     PESQUISA SE DOUTORADO E MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA  

 
Eu, ______________________________________________________________, RG/ CPF 

____________________________________________________________, autorizo a participação de 

meu filho (a), _______________________________________________ 

na pesquisa “O Brincar da criança de 4 a 6 anos com Deficiência Física no Processo de Inclusão 

na Educação Infantil” a qual integra o projeto “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: 

história, concepções, projetos e práticas”, do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua 

Educação em Diferentes Contextos (Nepiec – FE/UFG). Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pela pesquisadora Adriana Maria Ramos Barboza sobre as pesquisas, os procedimentos 

nelas envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade ou interrupção do acompanhamento/ assistência/tratamento prestado ao sujeito pesquisado. 

 

(  ) Permito a utilização de informações e 

imagens produzidas na pesquisa. 

  

( ) Não permito a utilização de informações 

e imagens produzidas na pesquisa. 

 

(  ) Autorizo o armazenamento das 

informações no Banco de Dados 

 

(   ) Não autorizo o armazenamento das 

informações no Banco de Dados  

 

______________________, ___ de ___________________de____________. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) responsável 

  

_____________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora 

 

TESTEMUNHAS: 

 

____________________________________________ 

(nome, CPF ou RG) 
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APÊNDICE E - Modelo de questionário para perfil profissional do professor de 

Educação Infantil 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISA SE DOUTORADO E MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 
Prezada professora,  

 

Esta pesquisa visa compreender como se dá a realização do trabalho docente na Educação 

Infantil e integra-se ao projeto “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, 

concepções, projetos e práticas”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua 

Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC), da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás (FE/UFG), sob a coordenação geral da professora Ivone Garcia Barbosa. Parte dos dados da 

investigação constará da dissertação de mestrado Adriana Maria Ramos Barboza.( “O Brincar da 

criança de 4 a 6 anos com Deficiência Física no Processo de Inclusão na Educação Infantil”  ) e 

da tese de doutoramento, de Ana Rogéria de Aguiar (“O processo de constituição de 

conhecimentos e  da linguagem oral: um estudo com crianças pré-escolares), ambas membros do 

NEPIEC e alunas do Programa de pós-Graduação em Educação (PPGE) da FE/UFG. 

Para tanto, solicitamos sua colaboração no sentido de responder às questões do presente 

questionário, cujo objetivo é obter informações sobre o perfil profissional, a formação e a prática 

educativa dos professores que atuam diretamente com as crianças de 0 a 6 anos nos Centros 

Municipais de Educação Infantil (Cmei) e Centros de Educação Infantil (CEI)no município de 

Trindade/GO.  

Conforme exige a ética no processo de pesquisa, asseguramos que sua identidade será 

mantida em total sigilo, sendo utilizados nomes fictícios e/ou de siglas (por exemplo, professora 1, 2; 

Cmei A, B etc), mesmo na análise dos dados. 

Sua participação, respondendo com clareza a todas as questões, é de suma importância, para 

que tenhamos a maior fidelidade dos dados. 

Agradecemos sua disponibilidade e colaboração, e nos colocamos à disposição para 

esclarecer quaisquer dúvidas! 

Pesquisadoras: 

 

Adriana Maria Ramos Barboza (pesquisadora) 

dricaramosbarboza@hotmail.com 

fone: 986426563/3209-6206 

Ana Rogéria de Aguiar (pesquisadora) 

Ana-rogeria-aguiar@hotmail.com fone: 984800104/32096206 

Ivone Garcia Barbosa (orientadora) Ivonegbarbosa@hotmail.com fone: (62) 3209-6206 

mailto:dricaramosbarboza@hotmail.com
mailto:Ana-rogeria-aguiar@hotmail.com
mailto:Ivonegbarbosa@hotmail.com
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA -TRINDADE/GO  

PERFIL PROFISSIONAL DA PROFESSORA (O) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

I DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome completo (utilizado apenas para conhecimento das pesquisadoras) 

__________________________________________________________________ 

2. Endereço:__________________________________________________________ 

3. Telefone:____________________________  WhatsApp: ____________________ 

Email:________________________________________________________________ 

4. EstadoCivil:________________________________________________________ 

5. Idade:_____________________________________________________________ 

6. Tem filhos? (______) Quantos? (___) 

Idade(s) do(s) filho(s) ________________________________ 

7. Com quem divide a sua habitação:_____________________________ 

8. Quantas pessoas participam da renda familiar: ______________________ 

9. Em relação à sua cor/raça, você se autodeclara:(marque apenas uma resposta) 

( ) Branco/a.  

( )Negro/a.  

(  ) Pardo/a (mestiço/a) 

(  ) Amarelo/a (de origem asiática).  

(  )  Indígena. 

II  DADOS SOBRE A ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

1. Desde que idade trabalha e em que já trabalhou? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2. Tempo que trabalha na Educação:_______________________________________ 

3. Já trabalhou em quais níveis de ensino: __________________________________ 

4. Se já trabalhou em outros níveis de ensino, qual o motivo da mudança de campo de atuação para a 

Educação Infantil?_______________________________________ 

5. Tempo que trabalha na Educação Infantil e funções/cargo que exerceu e exerce:___ 

___________________________________________________________________ 

6. Cmei/CEI em que atua:________________________________________________ 

7. Quantidade e faixa etária das crianças do seu agrupamento:___________________  

8. Horário de trabalho no Cmei/CEI: _______________________________________ 

9. Qual a sua carga horária de trabalho na educação infantil? 

(   ) 20 horas (   ) 30 horas (   ) 40 horas (   ) 60 horas 

10. Remuneração recebida: 
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(   ) Piso salarial (especificar:________________) 

(   ) 1 salário mínimo 

(   ) 1 a 2 salários mínimos 

(   ) 2 a 4 salários mínimos 

(   ) 4 a 8 salários mínimos 

(   ) mais que 10 salários mínimos 

 

11. Trabalha em outra instituição?  

(   ) Sim   (   ) Não 

12. Nome da outra instituição:___________________________________________ 

13.  Quantidade e faixa etária das crianças do seu agrupamento: 

_____________________________________________________________________ 

14. Horário de trabalho no Cmei/CEI/ Escola:  

_____________________________________________________________________ 

15.O que motivou sua opção em trabalhar na Educação Infantil? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

16. Você pretende continuar trabalhando na Educação Infantil? Quais motivos te levariam a sair deste 

nível de ensino para outro? _______________________________ 

 

III DADOS SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO  

1. Formação Acadêmica (poderá marcar mais de uma alternativa) 

1.1  Formação inicial 

(  ) Graduação em Pedagogia 

(  ) Instituição pública.  (  )  Instituição particular.   

(  ) presencial       (  ) a distância 

( ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  

( ) realizado no horário de trabalho    ( ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e local:_____________________________________________________ 

Ano de início do curso:__________Ano de término do curso:________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________ 

Responsável pelo pagamento: _________________________________ 

(  ) Curso Normal Superior 

(  ) Instituição pública.     (  )  Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) a distância 

( ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  
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( ) realizado no horário de trabalho    ( ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e local:_________________________________________ 

Ano de início do curso:_______________         Ano de término do curso:__________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _____________________ 

Responsável pelo pagamento: ________________________________________ 

(  ) Curso de Magistério, em nível Médio 

(  ) Instituição pública.     (  ) Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) a distância 

( ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  

( ) realizado no horário de trabalho    ( ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e local:___________________________________________ 

Ano de início do curso:________________       Ano de término do curso:__________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________ 

Responsável pelo pagamento: _________________________________________ 

Outra Graduação. Qual? ____________________________________________ 

(  ) Instituição pública.     (  ) Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) a distância 

( ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  

( ) realizado no horário de trabalho    ( ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e local:___________________________________________ 

Ano de início do curso:__________________ Ano de término do curso:________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________ 

Responsável pelo pagamento: _________________ 

 

1.2  Pós-Graduação 

(  ) Especialização em Educação Infantil 

(  ) Instituição pública.    (  )  Instituição particular.   

(  ) presencial       (  ) a distância 

( ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  

( ) realizado no horário de trabalho    ( ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e local:____________________________________________ 

Ano de início do curso:___________________Ano de término do curso:_________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _________________________ 

Responsável pelo pagamento: ____________________________________________ 

Outra Especialização. Qual? ____________________________________________ 

(  ) Instituição pública.      (  )  Instituição particular.    
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(  ) presencial       (  ) à distância 

( ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  

( ) realizado no horário de trabalho    ( ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e local:______________________________________________ 

Ano de início do curso:___________________Ano de término do curso:___________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: __________________________________ 

Responsável pelo pagamento: _____________________________________________ 

(   ) Mestrado 

(  ) Instituição pública.     (  )  Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) a distância 

( ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  

( ) realizado no horário de trabalho    ( ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e local:_______________________________________________ 

Ano de início do curso:__________________ Ano de término do curso:____________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: ___________________________ 

Responsável pelo pagamento: _____________________________________________ 

(   ) Doutorado 

(  ) Instituição pública.      (  )  Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) a distância 

( ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  

( ) realizado no horário de trabalho    () realizado no contra turno   

Nome da Instituição e local:______________________________________________ 

Ano de início do curso:_____________         Ano de término do curso:____________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: __________________________ 

Responsável pelo pagamento: _____________________________________________ 

IV  DADOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA  

1. Você participa de cursos de formação continuada relacionados à Educação Infantil?  

(   ) sempre (  ) algumas vezes (  ) raramente (  ) nunca 

2. Neste momento está realizando algum curso? (   ) sim       (   ) não 

Nome do Curso: _________________________________________________ 

Instituição promotora do curso: ______________________________________ 

Carga horária e local em que é realizado: _______________________________ 

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    (  ) realizado no contra turno   

Início:____________                                    Término: __________________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: ___________________________ 
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Responsável pelo pagamento: _____________________________________________ 

V. OUTROS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

1. Outros cursos que já realizou e que achou significativos para sua atuação como docente na 

Educação Infantil: 

Curso 1. 

Nome do Curso: ____________________________________________________ 

Instituição promotora do curso:_________________________________________ 

Carga Horária e local em que foi realizado:________________________________ 

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    (  ) realizado no contraturno   

Início:___________________                            Término: ___________________ 

O Curso foi pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________ 

Responsável pelo pagamento: ___________________________________________ 

Motivos pelos quais escolheu este curso. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Curso 2. 

Nome do Curso: _______________________________________________________ 

Instituição promotora do curso:____________________________________________ 

Carga horária e local em que foi realizado:___________________________________ 

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    (  ) realizado no contraturno   

Início:__________________                                 Término: _____________________ 

O Curso foi pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _________________________ 

Responsável pelo pagamento: _____________________________________________ 

Motivos pelos quais escolheu este curso. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________VI  INFORMAÇÕES 

CULTURAIS 

 

1. Indique as suas principais fontes de informação, leitura e estudo: (poderá indicar mais de uma 

opção) 

(  )  Livro. 

(  )  Periódico científico. 

(  )  Internet. 

(  )  Jornal escrito. 

(  )  Revistas. 

( )  Outras. Especifique: ________________________________________________ 
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2.  Além da atividade escolar e profissional, indique outra/s atividade/s que você realiza 

habitualmente: (poderá indicar mais de uma opção) 

(   )  Artística e cultural.        

(   )  Esportiva. 

(   )  Político-partidária. 

(   )  Religiosa. 

(   )  Sindical. 

(  )Outra. Especifique: _______________________________________(   )  Nenhuma. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, fui 

devidamente informada (o) e esclarecida(o) sobre a pesquisa: 1. “O Brincar e as crianças com 

deficiência: limites e possibilidades da Educação Inclusiva”, e 2. “O processo de constituição de 

conhecimentos e da linguagem oral: um estudo com crianças pré-escolares, e os procedimentos 

nelas envolvidos, bem como me foi assegurada a preservação de minha identidade. Assim, autorizo a 

utilização das minhas informações, para fins acadêmico-científicos, sem restrições de citação, por 

tempo indeterminado, em meio impresso, digital e outros. 

 

__________________, ________de _________ de 2018. 

 

______________________________________ 

Assinatura da (o)participante 
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APÊNDICE F – Modelo de roteiro de entrevista com as professoras, coordenadora e 

gestora 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS – NEPIEC 

 

Roteiro de Entrevista para 

Professores, Coordenação Pedagógica e Gestão 

Esta entrevista faz parte da pesquisa “O Brincar da criança de 4 a 6 anos com Deficiência Físico-

motora no Processo de Inclusão na Educação Infantil” a qual integra o projeto “Políticas 

Públicas e Educação da Infância em Goiás:  história, concepções, projetos e práticas”, 

desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos – 

NEPIEC/UFG, coordenado pela professora Drª Ivone Garcia Barbosa. Você está sendo 

convidado(a) a responder questões a respeito de Educação Infantil, de educação Inclusiva, do 

jogo, e da brincadeira, sobre a prática pedagógica e sua trajetória enquanto professor(a). 

Qualquer dúvida sobre o processo da Pesquisa, sinta-se à vontade para me interromper e 

pedir esclarecimentos. No caso de se sentir incomodado ou constrangido com alguma 

pergunta durante a entrevista, pode optar em não respondê-la. Caso você permita, esta 

entrevista será gravada, mas a gravação será apagada após sua transcrição na qual a sua 

identidade não será revelada, se isso for de sua vontade. 

 

 IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Formação 

a) Graduação: 

b) Instituição em que cursou a graduação: 

c) Ano de início/ano de conclusão da graduação: 

d) Pós- Graduação: 

e) Tempo de trabalho na Educação: 
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f) Tempo de trabalho na Educação infantil: 

g) Tempo de trabalho no CMEI atual: 

h)  Agrupamento que Trabalha atualmente:           Crianças de ____anos de idade 

1- Sua experiência profissional com a Educação iniciou há quanto tempo? Onde e quando? 

Descreva o processo de inserção na profissão. 

2- Comente como foi que se tornou professora? 

3- Baseado na sua experiência, há diferença no trabalho da educação Infantil em relação às 

outras etapas educacionais? Explique. 

4- O que você acha que é preciso para ser professor da Educação Infantil? 

5- Para você qual é a função social da Educação Infantil? 

6- E para a criança qual é a função da Educação infantil? 

7- Para você, o que precisa se enfatizar no processo educativo de crianças de 0 a 6 anos? E 

na pré-escola especificamente? 

8- Pelo que acompanhamos, existe a proposta de que a Educação infantil seja inclusiva. O 

que você pensa disso? 

9-  Você poderia comentar como é o processo de identificação para os diferentes tipos de 

deficiências (necessidades educativas especiais): deficiência físico-motora, deficiência 

intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, múltiplas, transtorno global do 

desenvolvimento. 

10- Pensando no CMEI Jardim Escala, quais são os limites da Educação Inclusiva? E quais 

são as possibilidades que você percebe? 

11- Qual o posicionamento do CMEI no que se refere às Políticas Inclusivas? Isso vem sendo 

discutido pela equipe gestora e pelos professores? 

12- Quando soube que teria uma criança com deficiência na sua turma qual foi sua reação? 

Você já teve essa experiência anteriormente? 

13- Quantas crianças com deficiência está no CMEI? Quais as expectativas quanto a 

aprendizagem e ao desenvolvimento dessas crianças? 

14- Você acha que a criança com deficiência precisa ser tratada de modo diferente das outras 

crianças? Explique. 

15- Você considera necessário mudar objetivos, conteúdos usar recursos diferenciados para 

atender as especificidades da criança com deficiência? 

16- Como e para quem é feito o planejamento das aulas? É levado em consideração a criança 

com deficiência? 

17- Qual é sua relação com a criança que tem deficiência?  
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18- A criança com deficiência participa de todos momentos planejados para a turma? Como 

ocorre as interações entre elas e com os adultos? 

19- E quanto a Profissional de Apoio? Qual é o papel deste na educação das crianças? De que 

forma ela atua e como é a relação entre professora e apoio? 

20- De que modo e em quais situações as crianças se relacionam com as Profissionais de 

Apoio? 

21- Como é a relação das crianças com a criança que tem deficiência? Brincam juntos? Como 

interagem? 

22- Para você o que significa brincar e qual a importância que você atribui a brincadeira na 

vida da criança? Você acha que a brincadeira está presente na infância de todas crianças? 

23-  As crianças com deficiência física brincam? De que essas crianças brincam? 

24- Em sua opinião o que pode atrapalhar uma brincadeira de uma criança com deficiência 

física? 

25- Como a brincadeira é vista no currículo da Educação Infantil? 

26- A brincadeira é uma atividade descrita e enfatizada na Proposta Pedagógica desse CMEI? 

Fale um pouco do PPP. 

27- Em quais espaços do CMEI as crianças brincam? 

28- As crianças de diferentes grupos socializam tempos e espaços de brincadeiras?  Por que 

motivo essa organização? 

29- Qual é o lugar da brincadeira, do jogo, do brinquedo em sua prática Pedagógica?  

30- Você brinca com as crianças da sua turma? Que tipo de brincadeira propõe? 

31- Existe alguma referência teórica para planejar essas brincadeiras? Qual? 

32- Em sua opinião como a brincadeira acontecem aqui no CMEI? Por que acontece assim? 

Poderia acontecer de outro jeito? 

33- Quais são os principais problemas que você enfrenta no seu trabalho diário na Educação 

Infantil? Explique, dê exemplos. 

34-  Que elementos do espaço físico você considera essencial para a Pré-escola e para as 

crianças com deficiência? 
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APÊNDICE G – Modelo de roteiro de entrevista com a profissional de apoio 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS – NEPIEC 

 

Roteiro de Entrevista para 

Profissional de Apoio 

Esta entrevista faz parte da pesquisa “O Brincar da criança de 4 a 6 anos com Deficiência Físico-

motora no Processo de Inclusão na Educação Infantil” a qual integra o projeto “Políticas 

Públicas e Educação da Infância em Goiás:  história, concepções, projetos e práticas”, 

desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos – 

NEPIEC/UFG, coordenado pela professora Drª Ivone Garcia Barbosa. Você está sendo 

convidado(a) a responder questões a respeito de Educação Infantil, de educação Inclusiva, do 

jogo, e da brincadeira, sobre a prática pedagógica e sua trajetória enquanto profissional de 

apoio(a). Qualquer dúvida sobre o processo da Pesquisa, sinta-se à vontade para me 

interromper e pedir esclarecimentos. No caso de se sentir incomodado ou constrangido com 

alguma pergunta durante a entrevista, pode optar em não respondê-la. Caso você permita, 

esta entrevista será gravada, mas a gravação será apagada após sua transcrição na qual a sua 

identidade não será revelada, se isso for de sua vontade. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Formação 

a) Graduação: 

b) Instituição em que cursou a graduação: 

c) Ano de início/ano de conclusão da graduação: 

d) Pós- Graduação: 

e) Tempo de trabalho na Educação: 
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f) Tempo de trabalho na Educação infantil: 

g) Tempo de trabalho no CMEI atual: 

h)  Agrupamento que Trabalha atualmente:           Crianças de ____anos de idade 

 

1- Sua experiência profissional com a Educação iniciou há quanto tempo? Onde e 

quando? Descreva o processo de inserção na profissão. 

2- Comente como foi que se tornou profissional de apoio? 

3- Baseado na sua experiência, há diferença no trabalho da educação Infantil em relação 

às outras etapas educacionais? Explique. 

4- O que você acha que é preciso para ser professor da Educação Infantil? 

5- Para você qual é a função social da Educação Infantil? 

6- E para a criança qual é a função da Educação infantil? 

7- Para você, o que precisa se enfatizar no processo educativo de crianças de 0 a 6 anos? 

E na pré-escola especificamente? 

8- Pelo que acompanhamos, existe a proposta de que a Educação infantil seja inclusiva. 

O que você pensa disso? 

9-  Você poderia comentar como é o processo de identificação para os diferentes tipos de 

deficiências (necessidades educativas especiais): deficiência físico-motora, deficiência 

intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, múltiplas, transtorno global do 

desenvolvimento. 

10- Pensando no CMEI Jardim Escala, quais são os limites da Educação Inclusiva? E 

quais são as possibilidades que você percebe? 

11- Qual o posicionamento do CMEI no que se refere às Políticas Inclusivas? Isso vem 

sendo discutido pela equipe gestora e pelos professores? 

12- Quando soube que trabalharia com criança com deficiência  junto com as demais 

crianças qual foi sua reação? Você já teve essa experiência anteriormente? 

13- Quantas crianças com deficiência está no CMEI? Quais as expectativas quanto a 

aprendizagem e ao desenvolvimento dessas crianças? 

14- Você acha que a criança com deficiência precisa ser tratada de modo diferente das 

outras crianças? Explique. 

15- Você considera necessário mudar objetivos, conteúdos usar recursos diferenciados 

para atender as especificidades da criança com deficiência? 

16- Como e para quem é feito o planejamento das aulas? É levado em consideração a 

criança com deficiência? 

17- Qual é sua relação com a criança que tem deficiência?  
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18- A criança com deficiência participa de todos momentos planejados para a turma? 

Como ocorre as interações entre elas e com os adultos? 

19- E quanto a Profissional de Apoio? Qual é o papel deste na educação das crianças? De 

que forma ela atua e como é a relação entre professora e apoio? 

20- De que modo e em quais situações as crianças se relacionam com as Profissionais de 

Apoio? 

21- Como é a relação das crianças com a criança que tem deficiência? Brincam juntos? 

Como interagem? 

22- Para você o que significa brincar e qual a importância que você atribui a brincadeira 

na vida da criança? Você acha que a brincadeira está presente na infância de todas crianças? 

23-  As crianças com deficiência física brincam? De que essas crianças brincam? 

24- Em sua opinião o que pode atrapalhar uma brincadeira de uma criança com deficiência 

física? 

25- Como a brincadeira é vista no currículo da Educação Infantil? 

26- A brincadeira é uma atividade descrita e enfatizada na Proposta Pedagógica desse 

CMEI? Fale um pouco do PPP. 

27- Em quais espaços do CMEI as crianças brincam? 

28- As crianças de diferentes grupos socializam tempos e espaços de brincadeiras?  Por 

que motivo essa organização? 

29- Qual é o lugar da brincadeira, do jogo, do brinquedo em sua prática Pedagógica 

enquanto Profissional de Apoio?  

30- Você brinca com as crianças da sua turma? Que tipo de brincadeira propõe? 

31- Existe alguma referência teórica para planejar essas brincadeiras? Qual? 

32- Em sua opinião como a brincadeira acontecem aqui no CMEI? Por que acontece 

assim? Poderia acontecer de outro jeito? 

33- Quais são os principais problemas que você enfrenta no seu trabalho diário na 

Educação Infantil? Explique, dê exemplos. 

34-  Que elementos do espaço físico você considera essencial para a Pré-escola e para as 

crianças com deficiência? 
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APÊNDICE H − Modelo de roteiro de entrevista com as crianças 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS – NEPIEC 

 

Roteiro de Entrevista com Crianças 

Esta entrevista faz parte da pesquisa “O Brincar da criança de 4 a 6 anos com Deficiência Físico-

motora no Processo de Inclusão na Educação Infantil” a qual integra o projeto “Políticas 

Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, 

desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos – 

NEPIEC/UFG, coordenado pela professora Drª Ivone Garcia Barbosa. Você está sendo 

convidado(a) a responder questões a respeito de Educação Infantil, de educação Inclusiva, do 

jogo, e da brincadeira. Qualquer dúvida sobre o processo da Pesquisa, sinta-se à vontade para 

me interromper e pedir esclarecimentos. No caso de se sentir incomodado ou constrangido 

com alguma pergunta durante a entrevista, pode optar em não respondê-la. Caso você 

permita, esta entrevista será gravada, mas a gravação será apagada após sua transcrição na 

qual a sua identidade não será revelada, se isso for de sua vontade. 

IDENTIFICAÇÃO 

CMEI:                 GRUPO:                IDADE:        SEXO:   

1- O que é ser criança? 

2- Porque você vem para o CMEI? 

3- Você gosta de Brincar? 

4- Quando você brinca? 

5- Onde você brinca? 

6- Com quem você brinca? 

7- Você brinca no CMEI? 

8- Em que momentos você brinca no CMEI? 

9- Em quais lugares do CMEI você brinca? 

10- Com quem você brinca no CMEI? E em casa? 

11- Qual a brincadeira que você acha mais legal de se brincar no CMEI? 

12- Sua professora gosta de brincar? 

13- Você gosta de brincar com sua professora? 

14- Você gosta de brincar sozinho ou com colegas? 

15- Onde você gostaria de brincar no CMEI que você nunca brincou? 
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APÊNDICE I − Modelo de roteiro de entrevista com a família 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS – NEPIEC 

 

Roteiro de Entrevista com a Família 

Esta entrevista faz parte da pesquisa “O Brincar da criança de 4 a 6 anos com Deficiência Físico-

motora no Processo de Inclusão na Educação Infantil” a qual integra o projeto “Políticas 

Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, 

desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos – 

NEPIEC/UFG, coordenado pela professora Drª Ivone Garcia Barbosa. Você está sendo 

convidado(a) a responder questões a respeito de Educação Infantil, de educação Inclusiva, do 

jogo, e da brincadeira. Qualquer dúvida sobre o processo da Pesquisa, sinta-se à vontade para 

me interromper e pedir esclarecimentos. No caso de se sentir incomodado ou constrangido 

com alguma pergunta durante a entrevista, pode optar em não respondê-la. Caso você 

permita, esta entrevista será gravada, mas a gravação será apagada após sua transcrição na 

qual a sua identidade não será revelada, se isso for de sua vontade. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Idade: 

Sexo: 

Estado Civil: 

Grau de Parentesco: 

Você tem filhos? Quantos? 

Mora em residência própria? Há quanto tempo? 

 1- Você trabalha? E seu esposo? Qual profissão? 

2- Me conte um pouco sobre o período de sua gestação? Foi uma gestação planejada? 

3- Durante a gestação você apresentou algum problema de saúde? 

4- O parto do seu filho(a) foi normal ou cesariana? 

5- Quando percebeu que seu bebê apresentava alguma deficiência? 
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6- Qual foi sua reação ao perceber que seu bebê possuía uma deficiência? 

7- Você buscou leva-la ao médico?  

8- Você pesquisou sobre a deficiência? Onde? 

9- Qual foi o diagnóstico? 

10 – Em quais médicos especialistas já levou seu filho(a)?  

11-  Atualmente seu filho(a) mostra-se saudável ou apresenta complicações de saúde? 

12- Seu filho(a) já realizou alguma cirurgia? Quais? 

13- Ainda será necessário realizar mais cirurgias? 

14- Quais são os profissionais que acompanham o tratamento de saúde de seu filho(a)? 

15- Na sua opinião seu filho(a), consegue expressar seus desejos? Você compreende que ele 

fala?  Como se expressa? 

16- Seu filho(a) brinca? De quê? Em quais lugares? 

17- Seu filho(a) gosta de brincar com outras crianças? 

18- Com quais brinquedos seu filho(a) gosta de brincar? 

19-  Na sua opinião é importante a criança brincar? Por quê? 

20- Você brinca com seu filho(a)? Quais brincadeiras? 

21- Você brincou quando criança? Quais eram as brincadeiras? 

22- Seu filho(a) brinca com o pai? Quais brincadeiras?  

23- Com quem mais da família seu filho(a) gosta de brincar? 

24- Qual brincadeira você ser a preferida dele(a)? 

25- Seu filho(a) conta sobre o que acontece no CMEI? Cita nome dos colegas? 

26- Ele(a) gosta de ir ao CMEI? 

27- Você sabe se ele(a) brinca no CMEI 

28- Desde quando seu filho(a) frequenta o CMEI? 

29- Na sua opinião é importante seu filho(a) frequentar o CMEI? Por quê? 

30- Qual expectativa você tem com a ida do seu filho(a) para o CMEI?  

31- O que você pensa ser importante ter em um CMEI? 

32- O que você espera que seu filho(a) aprenda no CMEI? 

33- Qual a sua expectativa quanto ao futuro de seu filho(a)? 

34- A chegada de seu filho(a) mudou sua vida? Fale um pouco. 

35- O que seu filho(a) representa na sua vida? 

36- Seu filho já sofreu algum preconceito? Qual? 
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37- Como você reage nesses momentos? 

38- O que você pensa sobre a Inclusão na Educação? 

39- Você sabe se seu filho tem algum direito por ter deficiência? 
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APÊNDICE J − Modelo de roteiro de entrevista com a coordenação do Ensino Especial 

na perspectiva da Educação Inclusiva 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS – NEPIEC 

 

 Entrevista com o Departamento de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva da SMEC de Trindade 

 

Esta entrevista faz parte da pesquisa a qual integra o projeto “Políticas Públicas e Educação 

da Infância em Goiás: “O Brincar da criança de 4 a 6 anos com Deficiência Físico-motora 

no Processo de Inclusão na Educação Infantil”  história, concepções, projetos e práticas”, 

desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos – 

NEPIEC/UFG, coordenado pela professora Drª Ivone Garcia Barbosa. Você está sendo 

convidado(a) a responder questões a respeito de Educação Infantil, de Educação Inclusiva, do 

jogo, e da brincadeira, sobre a prática pedagógica e sua trajetória enquanto professor(a). 

Qualquer dúvida sobre o processo da Pesquisa, sinta-se à vontade para me interromper e 

pedir esclarecimentos. No caso de se sentir incomodado ou constrangido com alguma 

pergunta durante a entrevista, pode optar em não respondê-la. Caso você permita, esta 

entrevista será gravada, mas a gravação será apagada após sua transcrição na qual a sua 

identidade não será revelada, se isso for de sua vontade. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Idade: 

Sexo: 

Formação 

1-Graduação: 

2- Instituição em que cursou a graduação: 

3- Ano de início/ano de conclusão da graduação: 

4- Pós- Graduação: 

Tempo de trabalho na Educação: 
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 Tempo de trabalho na Educação infantil:   

Tempo de trabalho na SME de Trindade: 

5- Sua experiência profissional iniciou há quanto tempo? Onde e quando? Comente como foi 

que se tornou professora. 

6- Baseado na sua experiência, há diferença no Trabalho da Ed. Infantil em relação às outras 

etapas educacionais? Explique. 

5- O que você acha que é preciso para ser professor de Educação Infantil? 

6- No município de Trindade existe a proposta de que a Educação Infantil seja Inclusiva.  

Como vc pensa sobre a Inclusão de crianças na Ed. Infantil? Qual referencial teórico a SMEC 

utiliza para discutir e embasar a proposta de trabalho na perspectiva da Educação Inclusiva? 

7- Pensando nos CMEIS quais são os limites da educação Inclusiva? E quais são as 

possibilidades que você percebe? 

8- Quantas crianças atualmente estão matriculadas na Educação Inclusiva nos CMEIS de 

Trindade?  E ao todo CMEIS e Escolas do município? 

9- Em geral, o encaminhamento inicial da criança com deficiência é feito por quem: pais, 

professores, outro profissional? Como é o processo de identificação para os diferentes tipos de 

deficiências ( necessidades educativas especiais): deficiência físico-motora, deficiência 

intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, múltiplas, autismo, transtorno global do 

desenvolvimento. 

10- Existe um profissional ou equipe de multiprofissionais que trabalham diretamente com a 

educação especial na perspectiva da Ed. Inclusiva?  Quais profissionais? Como eles atuam 

para avaliar e acompanhar cada uma das condições/especificidades apresentadas pelas 

crianças? 

11-  Quais são os limites encontrados pela equipe Multiprofissional para a realização deste 

trabalho? E quais são as possibilidades que você percebe? 

12- Como vcs da equipe avaliam o trabalho de Inclusão realizado nos CMEIS? De que 

maneira é feita a avaliação? 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES MUNICIPAIS 
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13-  Quais são as diretrizes políticas da educação, das crianças da educação especial na 

perspectiva inclusiva, na educação infantil neste município? 

14-  O município chegou a elaborar documentos como leis, diretrizes, resoluções, instruções 

normativas, decretos, etc. sobre a educação especial na perspectiva inclusiva ? Em caso 

positivo quais foram? 

15- O município tem como prática apoiar-se ou nortear-se por documentos federais como leis, 

diretrizes, decretos para o desenvolvimento e/ou prestação dos serviços de educação especial? 

Em caso positivo, quais os documentos que são utilizados? 

16-  Que tipo de uso é feito desses documentos? 

17- Existe um memorial ou registro histórico sobre a Educação Inclusiva na Ed. Infantil no 

município de Trindade? 

18- E quanto a profissional de apoio. Qual é o papel desta na Educação das crianças? De que 

forma elas atuam e como é a relação entre professor(a) e apoio? 

19- Como é feito o contrato deste profissional de apoio? Qual a formação exigida? 

20- É feito o acompanhamento, orientação e formação dos profissionais de Apoio e 

professores que tem crianças em processo de Inclusão na ed. Infantil? Como é feito? 

21- Para você o que significa brincar e qual é a importância que você atribui a brincadeira na 

vida da criança? Você acha que a brincadeira está presente na infância de todas crianças? 

22- As crianças com deficiência física brincam? De que essas crianças brincam? 

23- Qual é o lugar da brincadeira, do jogo, do brinquedo nos CMEIS? 
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ANEXO A –  Termo de Anuência da Prefeitura Municipal de Trindade 
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ANEXO B – O planejamento como instrumento norteador da prática pedagógica na 

Educação Infantil. SMEC- Trindade.  

 

O Planejamento Como Instrumento Norteador da Prática 

Pedagógica na Educação Infantil 

O planejamento na Educação infantil deve fundamentar-se em ações impulsionadoras para o 

desenvolvimento integral da criança; a sua identidade e autonomia, já que é a partir dele que o 

professor determina o que quer e aonde quer chegar: seus objetivos e suas metas. 

É no ato de planejar que o professor busca soluções para obter avanços no desenvolvimento 

das crianças. Por isso deve ser uma atividade contínua, onde não somente escolhe os conteúdos a 

serem trabalhados, mas faz todo um processo de acompanhamento em que diagnostica os avanços e 

dificuldades apresentadas pela turma e também de forma individual durante o percurso das aulas, para 

só assim sistematizar uma rotina propositalmente organizada e um ensino intencionalmente planejado. 

Além disso, é também o momento de levar em consideração as peculiaridades e as especificidades de 

cada criança, já que cada uma tem seu modo de agir, pensar, sentir e tempo de aprender. 

Sobre planejar, o RCNEI (1998, p. 196) esclarece que compete ao professor “planejar uma 

sequência de atividades que possibilite uma aprendizagem significativa para as crianças, nas quais 

elas possam reconhecer os limites de seus conhecimentos, ampliá-los e/ou reformulá-los”. Em razão 

disso, ao planejar as aulas o professor deverá projetar ações que proporcionarão às crianças 

experiências que contribuirão no desenvolvimento dos aspectos socioafetivo, cognitivo, motor, 

lingüístico e estético, através do conhecer, explorar, imitar e interagir com outras crianças, com 

adultos, com os recursos e com o meio. Tendo em vista que as experiências vividas pelo sujeito 

impulsionam seu desenvolvimento. 

Para o sucesso das ações, a intencionalidade pedagógica de todas as atividades propostas  

deverão assegurar o Brincar, Cuidar e Educar através da organização da rotina (tempos, espaços e 

materiais), as quais  necessitam estar intrinsecamente ligadas ao planejamento. De acordo com 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) p. 54: “A rotina representa, também, 

a estrutura sobre a qual será organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo 

realizado com as crianças. A rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de 

aprendizagens orientadas.” 

Dessa forma o Plano de Aula diário constituirá no instrumento de orientação da atividade 

pedagógica do professor. Nele deve estar explicito todas as etapas do trabalho que irá desenvolver 

mediante a rotina de cada dia. Ele deve ser coerente com o nível de aprendizagem das crianças, ser 

flexível, preciso e  deve contemplar os conteúdos propostos nos eixos norteadores da Educação 

Infantil: Linguagem oral e escrita, Matemática, Artes Visuais, Música e Movimento, Natureza e 

Sociedade, integrando-os com a Proposta da Ação Pedagógica na Perspectiva do Letramento. 

Os Elementos Básicos que deverão compor o planejamento na Educação Infantil são: Objetivo 

Geral, Acolhida, Leitura Deleite, Expectativas, Conteúdo, Aprofundando Conhecimentos, 

Compartilhando Conhecimentos, Estratégias de Ensino e Avaliação diária-reflexiva. 
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 Objetivos/intencionalidade: intencionalidade pedagógica é realizar todo o planejamento com 

consciência. Saber o que se está fazendo e porque se está fazendo. Intencionalidade 

pedagógica é conduzir a aula sem improviso, acolhendo as dificuldades dos alunos com 

absoluta certeza do que se está fazendo, tudo planejado e se ocorrer algum imprevisto (o que é 

normal em se tratando de aula) saber reagir de maneira pró-ativa em favor da construção da 

aprendizagem. 

 Segundo Libâneo (1994) os objetivos devem antecipar os resultados e processos esperados 

do trabalho conjunto do professor e dos alunos, expressando conhecimentos, habilidades e 

hábitos (conteúdos/eixos) a serem assimilados de acordo com as estratégias metodológicas. 

 

 Acolhida: Recepção das crianças. Como será feita? Descrever diversificando as atividades da 

acolhida no decorrer da semana. 

 

 Leitura Deleite: Ler pelo simples prazer de ler! Sem objetivos didático-pedagógicos, sem a 

"obrigação" de trabalhar em aula sobre o que foi lido..., fazer leitura de diferentes gêneros 

textuais com intuito de despertar o gosto e o prazer pela leitura. Citar o texto/gênero a ser 

lido cada dia. 

 

 Conteúdos: a partir da Proposta da Ação Pedagógica na Perspectiva do Letramento, o 

professor deverá distribuir o levantamento de conteúdos enviados pela SMEC no decorrer do 

bimestre de forma a contemplar os eixos: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e 

Sociedade, Música e Movimento e Artes Visuais, os quais deverão ser trabalhados de forma 

articulada, integrada e interdisciplinar, garantindo os princípios norteadores da Educação 

Infantil – Educar, cuidar e brincar. 

 

 Aprofundando Conhecimentos: oportunizar as crianças experiências com conteúdos que 

ainda não são de seu domínio. Ex.: ao trabalhar sobre os insetos explorar áreas que não são de 

seu convívio (habitat, alimentação e outros). 

 

 Compartilhando Conhecimentos/Estratégias de ensino e Recursos  

Descrever todos os procedimentos/ estratégias / recursos/ espaços, materiais e atividades a serem 

desenvolvidas na aula. Este é o momento de oportunizar a interação com outras crianças, com 

outros adultos, com os recursos e com o meio. Pode ser usado aqui, rodas de leitura, reconto 

orais ou por meio de desenhos, trabalhos artísticos, teatro, dança brincadeiras de roda, jogos e 

outros. 

 Avaliação diária-reflexiva professor:  a avaliação será  mediante aos conteúdos ministrados 

e toda ações que aconteceram durante o curso da aula em que o professor considera relevante. 

Anotações sobre acontecimentos da aula. Proposição de intervenções sobre aprendizado das 

crianças. Anotações para replanejamento de aulas que não foram bem sucedidas.  
 

Para HOFFMANN, Jussara. Avaliação na pré- escola: um Olhar sensível e reflexivosobre a criança. 

Porto Alegre: Mediação, 2000,  

“Avaliação necessita ser uma prática multidimensional, e os educadores devem 

perceber que o ato de avaliar envolve aspectos importantes, dentre eles é válido 

destacar que saber valorizar as pessoas e compreendê-las, torna-se uma 

necessidade desse modo, é importante construir um envolvimento bem como o 

reconhecimento de que é primordial conhecer a criança e suas especificidades, 

para que a educação seja transformadora.” 
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• Avaliação reflexiva do Coordenador Pedagógico sobre o planejamento: É o momento para 

que seja feita análise global do planejamento se está contemplando a proposta de trabalho 

expressa no PPP da Unidade Escolar, Plano de Ação, as orientações da SMEC, a realidade 

social da criança, a rotina, os eixos norteadores, a proposta do Letramento, experiências que 

contribuirão no desenvolvimento dos aspectos socioafetivo, cognitivo, motor, lingüístico e 

estético, assegurar o Brincar, Cuidar e Educar, se há coesão com a prática que possibilite uma 

apresente uma aprendizagem significativa para as crianças. Também é o momento de 

realização das intervenções necessárias. 

 Para casa: a atividade de casa deve estar sempre integrada com aquilo que a criança está 

aprendendo no CMEI/Escola e também deve ser compatível com a faixa etária dela. A tarefa 

de casa deve ser ligada a descoberta do mundo, do outro, da vivência e brincadeira, deve ser 

estimuladora e não apenas que a criança cumpra uma rotina de exercícios repetitivos e sem 

sentido. A tarefa de casa deve ser a ponte entre a criança e escola, além disso, fortalecer 

vínculos afetivos entre a família e a criança. 

 

Observação: Quando for enviar as atividades do livro, primeiro deve haver um momento de 

diálogo com as crianças, incentivando- as a levarem até os pais o livro da Família que 

conduzirá as atividades com os pais/responsáveis. 

 

“Para isso existem as escolas: não para ensinar as 

respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas 

nos permitem andar sobre a terra firme. Mas somente 

as perguntas nos permitem entrar pelo mar 

desconhecido.” 

Rubem Alves 

 

Referências: 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Referencial curricular nacional para a educação infantil. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação na pré- escola: um Olhar sensível e reflexivo sobre a criança. 

Porto Alegre: Mediação, 2000, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
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ANEXO C – Reflexões sobre a rotina para o bom andamento do Planejamento e 

desenvolvimento das ações pedagógicas  

 

10 reflexões sobre a rotina para o bom andamento 

do Planejamento e desenvolvimento das ações 

pedagógicas 

 
1. A língua da criança é o brincar. Para falar com a criança na sua língua 

o adulto deve ser lúdico. Isto é acreditar que, para a criança TODA A 

ROTINA é um brincar que, a cada momento do dia vai “transformando” uma 

brincadeira em outra. 

 2. Educação Infantil se desenvolve a partir do brincar mediado pelo 

adulto. Isso é dizer que o brincar é para a criança; observar, acompanhar e 

entrar na brincadeira para ampliar e favorecer as experiências é função do 

educador. 

3. No faz de conta a criança aprende sobre o próprio corpo, a se 

relacionar, a controlar suas reações e a criar. Mergulhar nas situações que o 

faz de conta proporciona favorece a experimentação lúdica de relações, 

resolução de conflitos, pesquisas e exercício de criatividade. 

4. A infância possui uma cultura própria e, portanto, a criança é a 

criadora dessa cultura. A Educação Infantil deve considerar e valorizar esta 

cultura porque cada criança traz consigo uma bagagem de conhecimentos, 

gostos e experiências que adquiriu com sua família e sua comunidade. Essa 

bagagem combinada à natureza brincante da infância é a base dessa cultura 

infantil. 

5. É fazendo que a criança aprende: aprende a se conhecer, a respeitar o 

outro, a valorizar o trabalho e, assim, se formar como um cidadão. A 

Rotina da Educação Infantil deve ser a plataforma desse aprendizado, sem 

minimizar as potencialidades das crianças e fornecendo situações práticas para 

esse aprendizado. E isso é aprender a autonomia (auto= próprio; nomia= regra), 

num processo construído com as oportunidades de escolhas que as crianças 

fazem. 

 6. A criança vive as situações como um todo. Na Educação Infantil não é 

possível separar as vivências e os aprendizados. As crianças embarcam nos 

momentos do dia por inteiro. Elas não percebem se estão aprendendo 

linguagem, noções de matemática, exercitando o corpo, limpando o ambiente, 
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plantando ou lavando as mãos porque, no seu universo, todas as vivências são 

brincadeiras. 

 7. A Rotina deve oferecer referência, segurança e organização, sem se 

contrapor ao ritmo, aos movimentos e ao encanto.  Pensando assim, a 

Rotina é uma referência, um porto seguro para as crianças sempre se 

encontrarem no tempo e no espaço. 

8. Repensar a Rotina como uma sequência de momentos lúdicos de 

aprendizagem, flexível, construída a partir dos interesses e pesquisas 

demonstradas pelas crianças. Como a própria natureza infantil, a Rotina não 

pode ser amarrada e rígida. A brincadeira e a imaginação caminham livremente 

e podem conduzir a aprendizados muito importantes – base de toda a Educação 

Infantil. Assim, se as crianças estiverem, por exemplo, no momento de pátio e 

“descobrirem” um fenômeno importante, a hora do suco, que viria em seguida, 

talvez pudesse acontecer no próprio pátio, valorizando assim o momento de 

pesquisa e aprendizado das crianças. 

9. O uso de materiais de largo alcance (não estruturados) amplia as 

brincadeiras e instiga o faz de conta. Sucatas, elementos da natureza e 

objetos de uso diário (caixas de todos os tipos, canos, tocos de madeira, 

garrafas pet, latas, folhas, gravetos, terra, pedras, reuso de utensílios de 

cozinha, baldes, bacias e muitos etc.s!), ao contrário dos brinquedos 

estruturados, não trazem consigo um rótulo de como brincar. Assim, instigam a 

criatividade, ampliam as possibilidades plásticas, as experiências, a invenção e 

enriquecem o faz de conta (matéria prima do desenvolvimento da infância). 

10. O Educador, na construção da Rotina, enriquece e aprofunda os 

interesses da criança, instigando e desafiando com novos materiais e 

situações. Ao entender a Rotina como uma referência, uma base para construir 

com as crianças as vivências e aprendizados, o educador pode ouvir e valorizar 

as propostas das crianças, preparando os espaços e os materiais para viabilizar 

o aprofundamento destas propostas. 

Postado em 2014 -  Tempo de Creche 

 

Fonte: http://www.tempodecreche.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.tempodecreche.com.br/author/tempodecreche/&lc=pt-BR&s=1&m=949&host=www.google.com.br&ts=1491562339&sig=AJsQQ1BiTgEQPnTyqFCcrfVE0PyzaexPhw
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ANEXO D – Equipe Multiprofissional: SMEC/TRINDADE-GO 

 

Equipe Multiprofissional – SMEC 

 A Equipe Multiprofissional da Rede de Apoio a Inclusão da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura de trindade-GO, realiza um trabalho interdisciplinar e itinerante nas Unidades Escolares, 
sendo composta por Fonoaudiólogo, Pedagogo/Psicopedagogo, Assistente Social e Psicólogo. São 
profissionais que desenvolvem ações de atendimento educacional e orientações41 relativas ao 
público alvo que são: 

 Estudantes com Deficiência Intelectual, Deficiência Física, Deficiência Auditiva, Surdez, Baixa 
visão, Cegueira, Surdocegueira, e Deficiências Múltiplas; 

 Transtorno Global do Desnvolvimento: autismo, síndrome de Rett, Síndrome de Apert e 
Transtornos Desintegrativo da Infância;  

 Altas Habilidades/ Superdotação; Contudo não há no município, pela dificuldade de realizar o 
laudo, impedindo o levantamento de crianças que possivelmente apresentam estas 
características; 

 Dificuldade Pedagógica: Dislexia, Discalculia, Disgrafia, Dislalia, Distúrbios de Aprendizagem e 
transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade; 

 Transtornos Mentais e de personalidade: Depressão, esquizofrenia, Transtorno Bipolar, 
Transtorno de ansiedade, Transtorno de Personalidade Antissocial, Transtorno de 
Personalidade Borderline, Transtorno Específico da Personalidade, Transtorno Mental não 
Especificado, Transtorno Obsessivo Compulsivo, entre outros. 

 Vulnerabilidade social (sejam de natureza pessoal, social ou ambiental): crianças que sofrem 
agressões físicas, sexuais, precárias condições de alimentação, higiene, saúde e moradia. 
Diante da existência das crianças e dos estudantes supracitados, a Equipe multiprofissional 
organiza o acompanhamento junto às unidades educacionais, no qual avalia as habilidades e 
competências das crianças/dos estudantes para orientar ações pedagógicas a serem 
desenvolvidas pelos profissionais das instituições educativas e, quando necessário, faz o 
encaminhamento daqueles para os serviços da área da saúde, assistência social e outros. 

Como a Equipe Multiprofissional procede ao chegar à escola 
 Princípios que regem a Educação Inclusiva 

 Reconhecer que cada criança aprende e se desenvolve de maneira diferente; 

 Escuta e acolhimento da família; 

 Compreensão e aceitação do quadro da criança e o enfrentamento frente a deficiência. 
Educação Inclusiva e Políticas Públicas Nacionais e Internacionais 

 Constituição Federal de 1988: dentre seus objetivos fundamenta o compromisso político 
brasileiro com a educação e estabelece a igualdade no acesso a escola sendo dever do 
Estado proporcionar atendimento Educacional Especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

 Lei 7.853 de 1989: Art. 1º assegura o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das 
pessoas portadoras de deficiência.  Art. 2º cabe ao poder público e seus órgãos assegurar ás 

                                                           
41 As Orientações, classificações e critérios apresentados se fundamentam nas concepções?????? Que 
Segundo,( Nome do autor ou autores/ano) considera a Educação Inclusiva......Necessário inserir a fonte/ 
referencial teórico???, legislação que embasa essa compreensão/ classificação e critérios elencados. 
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pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos: direito à 
educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à 
maternidade, e outros. 

 Declaração de Salamanca 06/94: Quando se refere a princípios, políticas e práticas na área 
das necessidades Educacionais Especiais, demanda que os Estados assegurem que a 
educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do sistema educacional. 
Declaração de Salamanca acredita e proclama que: 

 Toda criança tem direito fundamental a Educação e deve ser dada a oportunidade de 
atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 

 Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem que são únicas; 

 Sistemas educacionais deverão ser designados, e programas educacionais deverão 
ser implementados, no sentido de levar em conta, a vasta diversidade de tais 
características e necessidades; 

 Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter  acesso a escola regular, 
que deve acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança capaz de 
satisfazer, tais necessidades; 

 Escolas regulares que possuam tal orientação Inclusiva, constituem os meios mais 
eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras 
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, 
tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças, e aprimoram a 
eficiência, e em última instância, o custo da eficácia de todo Sistema Educacional. 

 LDB 9394/96: Cap. V da educação Especial, art. 58: entende-se por Educação Especial, para 
os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

 Resolução do CNE/CEB nº2/2001 definição para Educação especial: Art. 3 “modalidade da 
educação escolar, entende-se um processo educacional definido por uma proposta 
pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e em alguns casos substituir, os 
serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 
desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. 

  Resolução CNE/CEB nº 4/2009 institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado - AEE na Educação Básica, modalidade Educação Especial. 
 

Sugiro apontar algumas legislações presentes na Proposta pedagógica de trindade 

 Ao chegar à instituição educacional, o profissional de referência deve desenvolver o 
trabalho seguindo os passos abaixo relacionados: 
1º Passo 
1) Realiza a entrevista com a família, afim de verificar se a criança/o estudante necessita de 

atendimento especializado e qual o tipo. 
2) Verifica laudos médicos para devidas orientações à equipe escolar e aos familiares; 
3) Conversa com a coordenação pedagógica e a direção a fim de tomar as primeiras 

impressões sobre o desenvolvimento cognitivo e social do aluno; 
4) Realiza a triagem das crianças/dos estudantes (sem laudos) suscitados pela coordenação 

e direção – para realizar encaminhamentos e orientações necessárias. 
5) Estabelece uma interação com a família, visando orientação e aconselhamento. 

 

2º Passo 
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 Orienta  a equipe escolar, no que se refere à flexibilização curricular, avaliação para a 
diversidade, mediação na estrutura do planejamento pedagógico, buscando a integração entre 
professores regentes, profissionais de apoio, professor de atendimento educacional especializado e 
equipe gestora. Esse passo poderá envolver: 

1) Esclarecer a equipe escolar sobre as formas de interação com a criança/o estudante com 
deficiência de acordo com o seu diagnóstico. 

2) Acompanhar e orientar o processo ensino-aprendizagem da criança/do estudante nas 
suas interfaces:  criança-professor, estudante- professor, condições ambientais da 
unidade escolar, interação criança-criança e ou estudante-estudante e estilo de 
aprendizagem da criança/ do estudante; 

3) Mediar o processo de ensino e aprendizagem da criança/do estudante com deficiência 
esclarecendo a equipe educacional sobre os processos a serem desenvolvidos e como 
trabalhar com as diferentes deficiências de cada um, sem desrespeitar seus limites e 
potencialidades; 

4) Estimulara aprendizagem e o desenvolvimento pleno da criança/ do estudante com 
necessidades educacionais especiais de forma a romper paradigmas  excludentes, 
visando à melhoria na relação escola-criança/escola-estudante, professor-criança, 
professor-estudante, família-criança, família-estudante, criança-criança, estudante-
estudante, e demais membros que compõem a comunidade escolar; 

5) Orientar professores regentes professores de atendimento educacional especializado, 
profissionais de apoio à inclusão, intérpretes e toda a Rede de apoio a Inclusão. 

3º Passo  

Orientar pais e responsáveis legais sobre a importância da participação no processo de 
educação dos filhos, implicando em: 

1) Presença nas reuniões da instituição educativa; 
2) Ajuda nas atividades pedagógicas; 
3) Administração de medicamentos; quando necessário e mediante receita médica. 
4) Harmonia no lar e enfrentamento dos conflitos 
5) Esclarecimentos sobre as características da deficiência apresentada e das 

vulnerabilidades e consequências pelas quais a criança passa. 
6) Realização de atendimento individualizado ou em grupo com as famílias e responsáveis 

legais em dias e horários agendados, de acordo com a necessidade; 
7) Mediação à interação escola-família-comunidade. 

 
4º Passo 
Viabilizar encaminhamentos necessários para os seguintes núcleos ou serviços: 
1) Atendimento Educacional Especializado – AEE (no contra turno, na unidade escolar 

ou na unidade escolar mais próxima); ofertado em seis escolas 
2) Rede Básica de Saúde realizado na Vila São Cotolengo (encaminhamentos médicos 

para neurologista, oftalmologista, pediatria, otorrinolaringologista, outros; para os 
programas de reabilitação física e auditiva, para acompanhamento clínico com 
psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, 
quando necessário);  

3) Serviço de Assistência Social; 
4) Ministério Público e Conselho Tutelar; 
5) Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; 
6) Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e atendimento as Pessoas com 

Surdez – CAS; 
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7) CEU de artes (Centro de Artes e Esportes Unificados) – oficinas: informática, banda, 
aulas de instrumentos musicais, dança e letramento (que auxilia a criança no 
aprendizado, na leitura e na escrita); 

8) ATLECA (Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes) – Reforço e letramento; 
9) Encaminhar para atividades extra-escolares: artes, esportes, e-ou profissionalização; 
10) NAAH/S (Núcleo de Altas Habilidades /Superdotação). 

OBS: E o acompanhamento do Profisssional de Apoio nos CMEIS ??? Existe algum 
projeto? 
 
Observações Gerais: 

Promover encontros mensais junto as professoras do AEE com o objetivo de direcionar o trabalho do 
Atendimento Educacional Especializado, trocar experiências entre as seis escolas que oferecem esse 
tipo de atendimento e realizar estudos sobre as especificidades do púlblico alvo do AEE; 

 O município de Trindade iniciou o Atendimento Educacional nas salas Multifuncionais em 
três escolas no ano de 2009, nas seguintes unidades: Escola Municipal Professora Messias 
Bites Leão, Escola Municipal Padre Antão Jorge e Escola Municipal João de Deus Giuimarães 
e ampliou esse atendimento no ano de 2018 para mais três escolas: Escola Municipal José 
Felício Sobrinho, Escola Municipal Maria Aparecida Gonçalves Marques e Escola Municipal 
de 1º Grau Maria Dolores. Totalizando hoje seis unidades com salas de recursos 
multifuncionais e o Atendimento Educacional Especializado.  

2) Participar quando solicitado dos Conselhos de Classe, Trabalhos Coletivos, desenvolvimento 
de projetos específicos e na realização de palestras, seminários e ciclos de estudos para a 
comunidade escolar; 

3)  Elaborar em parceria com s demais profissionais da equipe de Apoio à Inclusão, parecer 
técnico e relatórios que caracterizem as habilidades do processo aprendizagem e desenvolvimento e 
as dificuldades da criança/ do estudante; 

4) Realizar mesa redonda com a família da criança/ do estudante, a unidade escolar e a equipe 
multiprofissional, visando melhorar as ações utilizadas e reavaliando condutas e decisões que ainda 
devem ser assumidas. Assim, objetiva-se apoiar e acompanhar as aprendizagens e o 
desenvolvimento das crianças/dos estudantes, promovendo o exercício dos direitos plenos de todas 
as crianças/os estudantes. 

 A atual Equipe Multiprofissional da Secretaria municipal de Educação e Cultura de Trindade foi 
estruturada a partir do ano de 2014, atendendo aos seguintes números de alunos supracitados como 
público alvo: 

Totalizando: 
2014 – 87 alunos; 2015 – 99 alunos 
2016 – 136 alunos 
2017 – 319 alunos 
2018 – 364 alunos 

_______________________ 
Maria Elizabeth Péres 

Psicopedagoga 
          ____________________________  _______________________________ 

Evelyn Karoline A. e S. Arantes                                    Larissa Cristiane de Oliveira Costa 
Psicóloga                                                                             Fonoaudióloga 

           CRP 09/10894                                                         CRF 05/ 10226 
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ANEXO E – Legislações sobre Educação Inclusiva presentes na Proposta Pedagógica de 

Trindade (2017/2018) 

 

 

Legislações sobre Educação Inclusiva presentes na Proposta Pedagógica de 

Trindade Ano: 2017/2018 

 

MODALIDADE: EDUCAÇÃO ESPECIAL/EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 artigo 58 da LDB/1996, 

 A educação inclusiva está respaldada no âmbito da rede municipal  de ensino 

pelas  Resoluções  CME nº 004/2017 e  Resolução CME nº 008/2017. 

 Resoluções do CME nº 004/2017 , artigos 4º, 5º e 31 e Resolução CME nº 

008/2017, artigos 5, 6, 15 e 63, a Educação Especial  numa perspectiva 

Inclusiva,  

 a legislação brasileira prevê a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais na rede regular de ensino, conforme determina o art. 

5º da Resolução CNE/CEB nº 02 de 11  de setembro de 2001 Art. 5º 

Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, 

durante o processo educacional, apresentarem: I - dificuldades acentuadas 

de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que 

dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas 

em dois grupos: a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; 

II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 

alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; III - 

altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os 

leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

 Legislação Local:  

 a SMEC implementa ações sistemáticas voltadas para o processo de inclusão 

dos alunos com NEE na rede regular de ensino, à partir da estimulação 
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precoce I e II (com crianças de 0 a 3 anos e 3 a 5 anos respectivamente), por 

meio de um convênio firmado com o Centro de  

Ensino Especial São Vicente de Paulo, mantido pela Vila São José Bento 

Cotollengo.  

 

 a Constituição Federal de 1988. 

 Resolução CME nº 004/2017 artigo 4º e artigo 5º da Resolução nº 008/2017 : 

Art. 5º “A Educação Especial, como modalidade transversal a todos os 

níveis, etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação 

regular e compreende o atendimento às pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, devendo ser 

prevista nas Propostas Político-Pedagógicas da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura (SMEC) e no Projeto Político-Pedagógico das 

instituições, garantidas todas as condições de acessibilidade, recursos 

humanos e pedagógicos para esse atendimento.” 

 Atendimento Educacional Especializado- AEE, conforme  Resolução CME nº 

004/2017 e  Resolução CME nº 008/2017. 

 Em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a primeira diretriz política 

aparece, “todo ser humano tem direito a educação”. 

 1990, por ocasião da Conferência Mundial de Educação para Todos em Jontien, na 

Tailândia 

 Em 1994, reafirmando que todas as pessoas tem direito à educação, 

independentemente de suas diferenças individuais, 

 1994“Declaração de Salamanca”, resultado da Conferência Mundial sobre as 

Necessidades Educacionais Especiais, realizada em Salamanca – Espanha, 

 a LDB/1996 no seus artigos 58 e 59 , e no art. 3º da Resolução  CNE/CEB Nº 02 de 

11 de setembro de 2001, define  a Educação Especial como modalidade de educação 

escolar, e no Art. 8º assegura a estes, recursos e serviços educacionais especiais 

como apoio, complemento e suplemento curricular para o desenvolvimento de suas 

potencialidades na rede regular de ensino. 

 Decreto Federal nº 7611/2011, o Plano Municipal de Educação de Trindade 

Lei nº 1626 de 11 de junho de 2015 (PME 2015/2025) e Lei nº 13.146/2015 

que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência e nas  Resoluções  CME 

nº 004/2017 e  Resolução CME nº 008/2017, 
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a SMEC busca cumprir  com o previsto no artigo 6º da Resolução CME nº 008/2017 , o qual 

estabelece: 

Art. 6º. Os Sistemas de Ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: 

I - currículos, métodos, técnicas, tecnologias assistivas, recursos educativos e demais meios 

específicos, para atender às suas necessidades; 

II - garantia de avaliação contínua que leve em consideração os avanços pedagógicos; seja 

para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou superdotação/altas 

habilidades, com a possibilidade de terminalidade específica. 

III - profissionais com formação adequada, em nível médio ou superior, para o atendimento 

especializado, e professores capacitados para o atendimento pedagógico desses educandos nas 

classes comuns do ensino regular; 

IV - educação voltada para a efetiva inclusão dos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, na vida em sociedade, inclusive 

com condições adequadas para inserção no mundo do trabalho, mediante articulação com os 

órgãos oficiais afins, nas diferentes áreas do saber. 

 V- acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular 

 Constituição Federal, LDB, Resoluções  CME nº 004/2017 e  Resolução 

CME nº 008/2017, Estatuto da Criança e do  Adolescente- E 

 

 

5.4 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE 

 Decreto Federal nº 7611/2001 , artigo 4ª da Resolução CME nº004/2017 e artigo 63 

da Resolução CME nº 008/2017 propõe a oferta do AEE, devendo este constar no 

PPP da escola de ensino  regular, prevendo na sua organização: 

 “Art. 63. Para o atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, deve ser garantida, sempre 

que necessária: 

I- a presença do profissional Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de 

Sinais conforme o estabelecido na legislação; 

II- a presença de profissionais para atuar como apoio nas atividades 

pedagógicas, de alimentação, higiene ou locomoção; e 

III – a presença de profissionais qualificados para a sala de AEE.” 

 Conceito de educação inclusiva Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Especial (Resolução CNE/CEB nº02 de 11 de setembro de 2001), 

  para efetivar o AEE o professor desta sala  deverá possuir conhecimentos 

específicos, de acordo com o art. 12 da Resolução CNE/CEB Nº 04/2009, 

professor de apoio, conforme previsto na Resolução Nº 07, de 2006 do CEE do Estado de Goiás no 

item VIII: 
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§ 1º O professor de apoio das escolas em processo de inclusão deve atuar em sala de aula, 

atendendo alunos com NEE que necessitem de apoios ou serviços intensos e contínuos para o 

acompanhamento das atividades curriculares; 

  § 2º O professor de apoio das escolas inclusivas deve atuar de forma integrada com o 

professor regente da sala de aula a qual está lotado, participando ativamente do planejamento 

e de todas as atividades desenvolvidas nas séries de sua atuação.  

Professor de Apoio/Profissional de Apoio 

 conforme previsto na Resolução Nº 07, de 2006 do CEE do Estado de Goiás no item 

VIII: 

 § 1º O professor de apoio das escolas em processo de inclusão deve atuar em sala de 

aula, atendendo alunos com NEE que necessitem de apoios ou serviços intensos e 

contínuos para o acompanhamento das atividades curriculares; 

 § 2º O professor de apoio das escolas inclusivas deve atuar de forma 

integrada com o professor regente da sala de aula a qual está lotado, 

participando ativamente do planejamento e de todas as atividades 

desenvolvidas nas séries de sua atuação. 
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ANEXO F – Roteiro para o planejamento PROJETO BURITI MIRIM – Jardim II- 

SMEC           

 

ROTEIRO PARA O PLANEJAMENTO PROJETO BURITI MIRIM – JARDIM II           

Unidade 2 
Tema: Eu e meus Amigos 
Introdução do tema com o vídeo Normal é Ser Diferente 
https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg 
 

A convivência coma as diferenças amplia a visão de mundo das crianças, mas pode gerar 
conflitos e mágoas. Contudo esses momentos difíceis podem se tornar, com a ajuda do 
professor, excelentes oportunidades de desenvolver empatia pelos outros, de aprender a 
lidar com as frustrações e, também de amadurecer. 

Objetivo/Intencionalidade Acolhida Leitura Deleite 

Página 25 
*Compreender a importância de 
se ter amigos e respeitá-los; 
*Incentivar as crianças a fazer 
amizades entre elas e demais 
crianças dos outros 
agrupamentos 
*Participar ativamente das 
atividades propostas com 
satisfação; Reconhecer a cor 
amarela; 
 

 
*Música “Boa tarde 
coleguinha”; 
*Dinâmica musical; 
*Dinâmica do abraço. 
*Música Se eu fosse um 
peixinho. 
 

 
*Vídeo  Normal é Ser Diferente 
https://www.youtube.com/watc
h?v=oueAfq_XJrg 
 
 
 
 

Página 26 
*Refletir sobre amizade e relatar 
experiências pessoais; 
* Estimular e compartilhar 
sentimentos e vivências entre 
amigos 
*Entender a ordem dos 
acontecimentos de uma história; 
*Desenvolver a oralidade e a 
imaginação; 
*Compreender regras através de 
jogos; 

*Brincadeira de Roda:  A 
Canoa Virou 

* História O Mágico de Oz, 

coletânea Prosa e poesia, páginas 

de 6 a 11  

*Vídeo:  O Mágico de Oz 

https://www.youtube.com/watch?v

=OB2HutZmq-k 

 

Página 27 
*Desenvolver a Memória Visual; 
*Contar e registrar quantidades; 
*Registrar sentimentos de 
frustração e superação; 

 
*A critério de cada 
professor 

 
*Reconto da  História O Mágico 
de Oz, usar o caderno de 
cenários da criança; 
*Jogo da Memória  História O 

https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg
https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg
https://www.youtube.com/watch?v=oueAfq_XJrg
https://www.youtube.com/watch?v=OB2HutZmq-k
https://www.youtube.com/watch?v=OB2HutZmq-k
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*Refletir sobre os cuidados com 
animais; 
*Diferenciar animais domésticos 
de animais selvagens; 
*Refletir sobre os cuidados com 
animais que temos em casa; 
 

Mágico de Oz, usar o material da 
criança; 
 
 
*A Onça e o macaco 
 
 

Página 28 
*Desenvolver a argumentação; 
*Refletir sobre cuidados com os 
bichos de estimação; 
*Diferenciar animais domésticos 
de animais selvagens; 
*Realizar contagens; 
*Levantar hipóteses de leitura. 

*A critério de cada 
professor 

 
*Vídeo Seu Lobato 
https://www.youtube.com/watch?
v=lEmoOncDABY 
 
 

Página 29 
*Compartilhar conhecimentos 
prévios e vivências; 
*Refletir sobre cuidados com os 
bichos de estimação e relato de 
vivências; 
*Realizar uma pesquisa; 
*Realizar contagens e registros a 
partir da atividade; 
 

*A critério de cada 
professor 

*Vídeo sugestão de teatro A 

formiga e a neve  

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=37&v=9j2MpwJxu
_w 
 
 
 

Página 30 
* Conhecer o gênero textual 
“Notícia; 
*Compreender uma notícia; 
*Argumentar e ouvir a opinião 
dos colegas; 
*Discriminar espécies animais; 

*A critério de cada 
professor 

*Festa no céu; 
*Roda de conversa sobre as 
imagens da página 172, livro da 
criança; 
 

Página 31 
*Identificar animais em extinção; 
*Compreender que os animais 
vivem em grupos ou sozinhos. 
 
 

 

*A critério de cada 
professor 

*Historia A onça e a cotia Prosa 
e Poesia páginas 30 a 37; 
*Arte Naif Os animais: 
https://www.google.com.br/searc
h?q=arte+naif+de+animais&tbm=
isch&tbo=u&source=univ&sa=X&
ved=0ahUKEwi96pnEhIHbAhXB
qZAKHbsNBz0QsAQIKA&biw=1
366&bih=662 
 

Página 32 
*Observar-se e desenvolver a 
autoestima; 
*Escrever o próprio nome; 
*Pesquisar sobre o  sobrenome. 

*Dinâmica do espelho; 
*Percepção da autoimagem 
e da imagem do outro ( um 
de frente para o outro). 

Música “ Todas as coisas tem 
nome” ( Toquinho); 
*Gente tem sobrenome; 
*Poema “ O nome da gente 

https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY
https://www.youtube.com/watch?v=lEmoOncDABY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=9j2MpwJxu_w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=9j2MpwJxu_w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=9j2MpwJxu_w
https://www.google.com.br/search?q=arte+naif+de+animais&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi96pnEhIHbAhXBqZAKHbsNBz0QsAQIKA&biw=1366&bih=662
https://www.google.com.br/search?q=arte+naif+de+animais&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi96pnEhIHbAhXBqZAKHbsNBz0QsAQIKA&biw=1366&bih=662
https://www.google.com.br/search?q=arte+naif+de+animais&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi96pnEhIHbAhXBqZAKHbsNBz0QsAQIKA&biw=1366&bih=662
https://www.google.com.br/search?q=arte+naif+de+animais&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi96pnEhIHbAhXBqZAKHbsNBz0QsAQIKA&biw=1366&bih=662
https://www.google.com.br/search?q=arte+naif+de+animais&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi96pnEhIHbAhXBqZAKHbsNBz0QsAQIKA&biw=1366&bih=662
https://www.google.com.br/search?q=arte+naif+de+animais&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi96pnEhIHbAhXBqZAKHbsNBz0QsAQIKA&biw=1366&bih=662
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ANEXO G – Registro dos avanços no processo de desenvolvimento global da criança nos 

aspectos cognitivo, afetivo/social, motor, linguístico e estético (SMEC/CMEI) 

 
 

  
REGISTRO DOS AVANÇOS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL DA CRIANÇA NOS 

ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO/SOCIAL, MOTOR, LINGUÍSTICO E ESTÉTICO    

DAVI DIVINO 
   

              Neste primeiro bimestre de 2018, de início desenvolvemos os projetos envolvendo a leitura e 

linguagens, como a Dengue (Sem chance para a Dengue), com atividades orais e escritas ,voltadas à 

adaptação, socialização e interação no grupo, proporcionando um ambiente acolhedor, transmitindo 

segurança, tranquilidade e bem estar às crianças. Objetivamos possibilitar às crianças o contato com 

diversas áreas do conhecimento por meio do teatro na roda da conversa, criando estratégias que 

leve ao desenvolvimento contínuo, tornando a aprendizagem significativa e efetiva ao contexto 

infantil. 

                  Davi Divino é uma criança assídua e calma, sua adaptação com a nova rotina da turma foi 

tranquila, sempre com interesse e entusiasmo em participar das atividades. Apesar de ter suas 

limitações isso não impede de participar das atividades propostas, participa com maior entusiasmo, 

interage muito bem com as crianças da sua sala. 

             Na realização das atividades propostas que envolvem o raciocínio lógico, faz as atividades 

com auxilio da sua professora de apoio, gosta de interagir na hora da historia, onde ele questiona e 

faz pergunta sobre a história. 

 
 

 

V – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ALUNO 

1º BIMESTRE  

 

____________________________ 
Professora 

 
____________________________ 

Coordenador 
 

________________________ 
Diretora 

 
Trindade, 13 de abril de 2018. 
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REGISTRO DOS AVANÇOS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL DA CRIANÇA NOS 
ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO/SOCIAL, MOTOR, LINGUÍSTICO E ESTÉTICO.    

ESTHER EDUARDA GONÇALVES CORDEIRO  
 

Neste primeiro bimestre de 2018, de início desenvolvemos atividades voltadas à adaptação, 

socialização e interação no grupo, proporcionando um ambiente acolhedor, transmitindo 

segurança, tranquilidade e bem estar às crianças. Objetivamos possibilitar às crianças o contato 

com diversas áreas do conhecimento, criando estratégias que leve ao desenvolvimento contínuo, 

tornando a aprendizagem significativa e efetiva ao contexto infantil. 

O processo de adaptação da criança, a nova turma ocorreu de forma tranquila. Seu convívio 

com os professores e demais funcionários do CMEI têm progredido cotidianamente. Relaciona-se 

bem com todos os colegas, é extremamente cativante.  

É uma criança esperta e criativa, porém necessita de algumas intervenções das professoras 

para realizações de algumas atividades de registro como: pintura, escrita, colagem, recortes, 

desenhos, ainda não consegue realizar devido suas limitações nas mãos, ao segurar o lápis, e 

demonstrando muito ansiosa, e dispersa, obtendo dificuldades no desenvolvimento das mesmas. 

Respeita as regras e combinados do CMEI. É organizada com seu material individual e coletivo. 

Apresenta um bom equilíbrio com o corpo, porem necessita de monitoramento nas 

atividades recreativas, como: correr, pular e abaixar, saltar, escorregar.     

Esther encontra em fase de aprendizagem, possui boa oralidade, começou a identificar os 

nomes dos colegas e seus pertences. Sempre quando é solicitada consegue responder a todos os 

questionamentos. Aprecia as atividades de requer os movimentos como:  cantar e dançar, mimicas 

e os gestos das musicas cantadas.  

  A criança é assistida por uma professora de apoio em todas as atividades proposta, e ainda 

encontra em fase aprendizagem, necessitando de algumas intervenções pedagógicas, para 

execução de todas as suas atividades em sala e no pátio.  

V – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ALUNO 

1º BIMESTRE  

 
 

Trindade, 13 de abril de 2018. 
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ANEXO H – Objetivos da Educação Infantil. SMEC/Trindade-GO  

 
Objetivos da Educação Infantil 

          A Educação Infantil tem por objetivos, segundo o disposto no artigo 12 da  Resolução 

CME nº 004/2017 : 

  Proporcionar as condições adequadas ao bem estar da criança, sua educação, 

proteção e cuidado, observando o seu desenvolvimento nos aspectos físico, motor, 

social, cognitivo, afetivo, lingüístico, ético e estético; 

  Promover situações de aprendizagens significativas e intencionais em espaços 

amplos, que possibilitem a apropriação, a renovação e a articulação de 

conhecimentos e ampliação das formas de expressão corporal, cultural e artística 

pela criança; 

 Possibilitar à criança vivências e experiências que a levem a estabelecer e ampliar 

suas relações sociais, articulando seus interesses e pontos de vista com os dos 

demais, de modo que seja respeitada a diversidade socioeconômica, ético-racial, de 

gênero, regional linguística e religiosa; 

 Possibilitar à criança o conhecimento das contribuições histórico-culturais, afro-

brasileiras e indígenas asiáticas, européias e de outro países da América, para a 

constituição de sua identidade; 

  Estimular a criança a observar, explorar, interagir com a natureza e a se perceber no 

ambiente em que vive, com atitude curiosa conseqüente, para que possa ampliar 

suas experiências e seus conhecimentos sobre si e o mundo. 

  Possibilitar às crianças experiências narrativas, de apreciação e interação com a 

linguagem verbal, oral e escrita, e não-verbal, por meio do contato com diferentes 

suportes e gêneros textuais, articulados às múltiplas linguagens; 

  Recriar, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas, dimensões e orientações relativas ao espaço e ao tempo; 

  Proporcionar a interação das crianças com diversificadas expressões que envolvam 

a música, as artes plásticas e gráficas, o cinema, a fotografia, a dança, o teatro e a 

literatura; 

  Possibilitar às crianças experiências significativas com movimento corporal, por 

meio de jogos e brincadeiras e do contato com dança, lutas, esportes, ginásticas, 

capoeira, artes circenses e outras formas de movimento; 

  Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade 
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e da sustentabilidade da vida na Terra; assim como o não desperdício dos recursos 

naturais; 

  Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e ao espaço; 

  Articular a transição entre a pré-escola e os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

com base no respeito à continuidade dos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança, seus interesses e necessidades, priorizando a 

dimensão lúdica no trabalho pedagógico, na perspectiva de garantir o direito de 

acesso aos deferentes conhecimentos sem antecipar conteúdos previstos para o 

Ensino Fundamental; 

  Garantir condições para o trabalho e a organização de espaços e materiais que 

assegurem à criança proteção contra qualquer forma de negligência no interior da 

instituição educativa.  

        Em relação aos casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, abandono, 

mendicância, trabalho infantil, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a 

criança serão, obrigatoriamente, comunicados pela instituição ao Conselho Tutelar, sem 

prejuízo de outras providências legais. 

       O Projeto Politico Pedagógico das instituições de Educação infantil /CMEIS e escolas 

devem ter como objetivo garantir a criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o 

direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, 

à convivência e a interação e na sua elaboração deverá conter segundo o artigo 25 da 

Resolução CME nº 004/2017  : 

 A concepção de educação, de sociedade , de criança, e infância , de aprendizagem 

e desenvolvimento infantil , de currículo e ação pedagógica; 

 A concepção acerca das relações entre o educar , o brincar ,o cuidar e sua 

articulação no desenvolvimento da ação pedagógica ; 

 Os objetivos da educação infantil ,articulados aos modos próprios de aprendizagem 

da criança e ao seu desenvolvimento integral ; 

 As características da população atendida ,dos profissionais e da comunidade local; 

 O regime de funcionamento ; 

 A descrição, a organização e a utilização do espaço físico ,das instalações ,dos 

equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da 

comunidade que atendem as especificidades das crianças com deficiência , de 

acordo com as normas de segurança; 
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 A organização dos agrupamentos e turmas; 

 A relação de todos os profissionais da educação ; 

 O currículo que contemple a brincadeira e a interação das crianças com o 

conhecimento nas suas diversas formas de expressão social ,incluindo a música, as 

artes visuais, a linguagem oral e escrita , a dança , o cinema , o teatro , a literatura, 

os recursos tecnológicos e midiáticos , atividades corporais , natureza e sociedade e 

conceitos matemáticos;  

 Pressupostos teóricos – metodológicos que fundamentam a ação pedagógica e 

respeitem o processo aprendizagem e desenvolvimento da criança; 

 Ações que favoreçam a interação entre crianças de diferentes faixas etárias; 

 Ações voltadas à educação das relações étnico-raciais ,conforme previsto em lei; 

 O planejamento geral ,os projetos e programas previstos para o ano letivo ; 

 As ações propostas para se promover a articulação entre instituição e família; 

 A avaliação e as formas de acompanhamento do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança, da ação pedagógica institucional e do trabalho coletivo; 

 A proposta de formação continuada ,construída e organizada de modo a estabelecer 

um processo de aprimoramento constante de seus profissionais e a definição das 

ações que são de competência da instituição e as que são de responsabilidade da 

mantenedora; 

 Ações voltadas à participação da comunidade educacional para a efetivação da 

gestão democrática ,no que se refere às dimensões pedagógicas; 

  O processo de articulação da educação infantil com o ensino fundamental e as 

ações que o viabilizam; 

 O calendário letivo ,de acordo com o planejamento geral. 

   Portanto, o Projeto Político Pedagógico deve ser (re) elaborado anualmente pela 

comunidade educacional e sua avaliação deve ser contínua. (Resolução CME nº 004/2017 

art. 26) e deve ser considerada na sua elaboração a indissociabilidade  entre o educar, o 

brincar e o cuidar e o currículo deve ter como eixos : Movimento , Música , Arte , Linguagem 

Oral e Escrita , Natureza e Sociedade e Matemática.( art.23)  
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ANEXO I – Modelo de Triagem da Equipe Multiprofissional de Trindade da SMEC-

Trindade-GO. 

 
 

CMEI Valéria Perillo. 

Aluno: João Pedro Moura da Silva. 

D.N.: 09/06/2014.                 Idade: 03 anos. 

Série: Maternal  turno: Integral  Professora: Shirley 

Nome do responsável: Angélica Inácia da Silva. 

Endereço: Rua Adália, Qd. 29, Lt. 16, Setor Palmares. 

Contato: 9-9320-8704. 

Triagem realizada dia: 09/05/2018. 

Queixa Principal: Comportamento disfuncional. 

Foi realizada uma triagem com o aluno João Pedro Moura da Silva, através de sondagem, 

entrevistas direcionadas a mãe, a equipe pedagógica e observação da criança no CMEI. 

A primeira entrevista foi direcionada a Srª Angélica Inácia da Silva, mãe de João Pedro que 

relatou que ter tido uma gestação conturbada do mesmo, pois trabalhava muito, teve várias 

infecções e muitas brigas com o marido. O parto foi cesáreo e gemelar. Foram realizados os testes do 

pezinho, olhinho e orelhinha, todos com resultados normais, o desenvolvimento motor e de 

linguagem ocorreu no tempo certo. Além do irmão gêmeo, João Pedro tem uma irmã de seis anos de 

idade. Angélica relatou que tem dificuldade no relacionamento com João Pedro, pois o mesmo 

apresenta temperamento difícil, é agitado, agressivo, não sabe dividir os brinquedos, é bem 

diferente do irmão que é tranquilo, por isso, a mãe perde a paciência e muitas vezes chega a bater na 

criança. Revelou que tem muita incompatibilidade com João Pedro e não vem conseguindo colocar 

limites na educação do mesmo. Para que ele fique mais tranquilo ela deixa ficar o tempo todo no 

celular. Houve denúncia de vizinhos ao Conselho Tutelar por baterem demais na criança. Ficou 

designada a família de dar entrada no atendimento psicológico no CREAS e também de ter 

acompanhamento da Assistência Social do CRAS do setor Palmares. A mãe relatou ainda, que não 

está bem emocionalmente e já foi bastante ausente da vida do filho, pois trabalhava o dia todo fora e 

só chegava à noite em casa. Expressou estresse emocional em relação aos cuidados dos filhos e com 

o relacionamento com o marido. 

 

 

 

No dia da avaliação com a criança, a professora do período não estava presente, mas a 

diretora e coordenadora pedagógica relataram o comportamento disfuncional da criança e a 

dificuldade da família em administrar os cuidados com o menino. Foi feita a observação que João 

Pedro demonstra bastante carência afetiva e que expressa agressividade com os colegas. 

Na observação com a criança, observou-se boa cognição e comportamento agitado. 

Conseguiu interagir de maneira positiva com nossa equipe. Ficou evidente, a carência afetiva 

familiar. 
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Tudo ocorreu dentro dos padrões de normalidade, apesar da gravidez ter sido descoberta no 

quinto mês de gestação. Dara tinha dezoito anos e já tinha um filho. Teve muitos problemas 

emocionais durante toda a gestação. Realizou os testes do pezinho e da orelhinha, todos com 

resultados normais. Gabrielly teve o desenvolvimento motor no tempo certo e o de linguagem com 

um pequeno atraso. Segundo a bisavó, a criança ainda usa fralda à noite para dormir, pois tem 

enurese noturna. Relatou que Gabrielly está sempre agitada, tem pouco tempo de concentração nas 

brincadeiras, tem sono inquieto e tem comportamento ansioso, faz xixi com muita frequência, chora 

muito. Relatou ainda que o pai de Gabrielly registrou a filha, mas é um pai ausente e que na casa 

moram cinco crianças da mesma idade, filhos de outros netos. A bisavó  fica com as crianças durante 

o dia e tem dificuldades para colocar limites, deixou evidente que o ambiente em que vivem é bem 

conturbado. 

Na avaliação com a criança, observamos uma menina com voz forte, com algumas trocas e 

omissões de fonemas, considerados normais para sua idade. Boa cognição e em processo de 

aquisição de conceitos e noções básicas de cores, formas, tamanhos, esquema corporal, temporal e 

espacial. Confirmou-se que a criança é bastante agitada e ansiosa.  

No dia da avaliação a professora regente não estava presente, mas a equipe pedagógica do 

CMEI repassou que o comportamento extremamente agitado da criança vem atrapalhando o seu 

rendimento, bem como o da turma. 

Estima-se que, no mundo, uma em cada quatro a cinco crianças tenha algum transtorno 

emocional. 

Entre as principais causas, está o que especialistas chamam de “estresse tóxico” na primeira 

infância, período que vai de zero a seis anos: traumas grandes ou leves, mas contínuos, que, a longo 

prazo, minam a saúde mental dos pequenos. Em suma, são as vivências negativas rotineiras que a 

criança ainda não tem capacidade de gerenciar: entram desde violência física e verbal, abuso sexual, 

negligência, falta de afeto e desnutrição até hábitos mais naturalizados, como cobrança exagerada, 

agenda repleta de atividades e excesso de tempo em frente à tela.  

O estresse tóxico também está relacionado ao aumento do risco para problemas de 

comportamento (dificuldades em aprender e memorizar, concentrar-se, ter disciplina) e para 

transtornos como ansiedade, obsessivo compulsivo (TOC), hiperatividade e déficit de atenção 

(TDAH), depressão e outros.  

A criança avalia o que acontece a partir da reação do adulto, modelo que dá uma ordem de 

grandeza em relação ao mundo. Se os cuidados são muito ansiosos e exagerados, ou se não se 

mobilizam para nada, a criança se pautará por esses valores. Muitas vezes, os medos são 

intensificados de acordo com o ambiente. 

Certamente que o CMEI não terá todo o poder de atuação necessário para resolver casos de 

ansiedade. O mais importante é compartilhar a responsabilidade com a família. 

“A boa comunicação ajuda a criança a desenvolver confiança, sentimento de autovalorização 

e bom relacionamento com os outros. Isso faz a vida com os outros mais agradável e ajuda as 

crianças a crescerem e a tornarem-se  adultos que possuem bons sentimentos acerca deles próprios 

e dos outros.” 

Como se comunicar adequadamente com a criança 

Com o intuito de proporcionar recursos para conseguir comunicar adequadamente com a 

criança, vejamos algumas sugestões: 

-Use estímulos orais; 
-Obtenha a atenção da criança, permitindo-lhe olhar em seus olhos; 
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-Escute atentamente a criança; 
-Faça pedido com firmeza; 
-Use mais sim do que não; 
-Fale com a criança e não para a criança; 
-Use mensagens “eu” na comunicação dos seus pensamentos e sentimentos; 
-Faça pedidos simples; 
- Diga “por favor”, “com licença”, “obrigado” e “de nada” para a criança; 
-Não tente interromper nem repreender a criança, quando ela está contando suas histórias 

para você; 
-Não use palavras cruéis, que levem a criança a chorar (estereotipar, ridicularizar, 

envergonhar); 
-Use palavras de carinho para encorajar e formar a criança; 
-Evite ficar dando ordens demais; 
-Não ameace, porque não resolve o problema; 
- Não envie mensagens contraditórias à criança. 
Diante dos fatos, solicitamos à família documentação da criança para encaminhamento para 

avaliação psicológica. 
 Será realizado pela Equipe Multiprofissional da SMEC, o acompanhamento dos 

encaminhamentos realizados e orientações, reavaliando a necessidade de traçar novas estratégias, 
para melhorar as dificuldades apresentadas pela a criança. 

 
 

___________________             ____________________________ 

    Maria Elizabeth Péres     Evelyn Karoline A. e S Arantes 

         Psicopedagoga                                Psicóloga    

                                                                                                 CRP 09/10894   

    

 

                                             ______________________ 

                                             Larissa Cristine de O. Costa 

                                                     Fonoaudióloga 

                                                   CRF GO 05/ 10226 

 

 

 

 

 

 

 

 


