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RESUMO 
 
 
 

A inclusão de crianças com deficiência na educação infantil, além de ser um 
tema ainda pouco abordado no meio científico, é um desafio atual no tocante à 
prática docente. Com base nesse aspecto, nosso objetivo na pesquisa empreendida, 
que resultou na elaboração do presente trabalho, foi o de analisar como se processa 
a prática docente com vistas à inclusão escolar de uma criança com paralisia 
cerebral em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), na cidade de Natal 
/RN. De forma mais específica, procuramos: refletir sobre a prática da professora 
responsável pela turma, no tocante ao desenvolvimento da criança com paralisia 
cerebral; analisar as interações existentes entre educador e criança que apresenta 
paralisia cerebral; observar a atuação docente na perspectiva do favorecimento da 
interação entre a criança com paralisia cerebral e as demais crianças. Para isso, 
realizamos uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, e para tanto optamos 
pelo método do Estudo de Caso. Utilizamos como procedimentos metodológicos a 
análise documental, a pesquisa bibliográfica, a entrevista do tipo semiestruturada, a 
observação e a filmagem de cenas relativas à prática docente. Os sujeitos da 
pesquisa foram a professora e a criança com paralisia cerebral. Os dados 
construídos durante a investigação apontaram para o fato de que a prática da 
professora não estava direcionada às necessidades específicas da aluna com 
paralisia cerebral, mas que era desenvolvida de forma semelhante para todas as 
crianças, em classe. A presença de limitações significativas para a inclusão da 
criança com paralisia cerebral na educação infantil pode ser considerada como 
resultante da falta de uma preparação adequada da professora, tanto em nível da 
formação inicial, como da formação continuada, bem como da carência de 
orientações à docente, em processo, sobre a educação da criança com paralisia 
cerebral, o que a impossibilitava de contribuir de maneira efetiva para o seu maior 
desenvolvimento cognitivo e social. 
 
 
Palavras-chave: Prática Docente; Educação Inclusiva; Educação Infantil; Paralisia 
Cerebral; interações. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Resumen 
 
 
 
La inclusión de los niños con discapacidad en la educación infantil, además de 

ser un tema poco planteado en la comunidad científica, es un reto actual en lo que 
se refiere a la práctica docente. Basándose en este aspecto, nuestro objetivo en esta 
investigación realizada, que resultó en la elaboración de este trabajo, fue analizar 
cómo se procesa la práctica docente con vistas a la inclusión escolar de un niño con 
parálisis cerebral, en un Centro Municipal de Educación Infantil (CMEI), en la ciudad 
de Natal / RN. Más específicamente, buscamos: reflexionar sobre la práctica de la 
profesora responsable por la clase, en lo que se refiere al desarrollo del niño con 
parálisis cerebral; analizar las interacciones entre educador y niño con parálisis 
cerebral; observar la práctica docente en la perspectiva de favorecer la interacción 
entre el niño con parálisis cerebral y otros niños. Para ello, realizamos una pesquisa 
exploratoria, cualitativa, y así que optamos por el método del Estudio de Caso. 
Utilizamos como procedimientos metodológicos el análisis documental, la 
investigación bibliográfica, la entrevista semiestructurada, la observación y la 
filmación de escenas relacionadas a la práctica docente. Los sujetos de la 
investigación fueron la profesora y el niño con parálisis cerebral. Los datos 
construidos durante la investigación señalaron el hecho de que la práctica de la 
profesora no estaba encaminada a las necesidades específicas de la alumna con 
parálisis cerebral, todavía, se desarrollaba de una manera similar para todos los 
niños en la clase. La presencia de limitaciones significativas para la inclusión de la 
niña con parálisis cerebral en la educación infantil puede ser considerado como el 
resultado de la ausencia de una adecuada preparación docente, tanto en el nivel de 
la formación inicial, cuanto de una formación continua y también la escasez de 
directrices para el maestro, en proceso; directrices estas acerca de la educación de 
los niños con parálisis cerebral, lo que hacía imposible a la profesora contribuir de 
manera efectiva a su mayor desarrollo cognitivo y social. 
 
 
Palabras Clave: Práctica Docente; Educación Inclusiva; Educación Infantil; Parálisis 
Cerebral. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pela inclusão escolar de pessoas com deficiência, nos dias atuais, é 

resultado de transformações que foram empreendidas nas sociedades, 

especialmente a partir dos últimos cinquenta anos, acompanhando a evolução de 

ideias relativas à exclusão social e escolar. 

A esse respeito, destaca Poulin (2010, p. 41), 

 

[...] quem, melhor do que a escola pode assumir o desenvolvimento 
de atitudes ligadas ao respeito e à valorização das diferenças, e que 
são essenciais para a emergência de sociedade mais justas e mais 
tolerantes? Quem melhor do que a escola pode fazer descobrir o 
papel essencial da cooperação e da contribuição para o 
desenvolvimento das coletividades e de cada um dos indivíduos que 
a compõem? Mas, para realizar isso, a escola deva se transformar 
profundamente no que diz respeito a seus valores e às suas práticas 
educativas. 
 

 

Podemos afirmar que o surgimento do paradigma da inclusão desafia a 

escola a se adequar às necessidades do seu alunado, bem como a possibilitar não 

apenas o acesso, mas também a permanência com qualidade de todos os 

educandos no ambiente regular de ensino, independentemente de suas diferenças. 

Consideramos que estudar a respeito da temática da educação inclusiva vem 

despertando cada vez mais o interesse de profissionais atuantes na área e de 

pesquisadores comprometidos com o aprimoramento do processo inclusivo no 

âmbito das escolas regulares, nos diversos níveis de ensino, embora muitos 

aspectos ainda precisem ser aprofundados. 

Nosso interesse, no tocante ao aprofundamento da temática sobre a criança 

com deficiência na Educação Infantil, surgiu a partir das indagações originárias de 

estudos realizados durante a participação de disciplinas no curso de Pedagogia, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), assim como da nossa 

participação, na qualidade de bolsista de Iniciação Científica (PROPESQ/UFRN), na 

pesquisa intitulada Avaliação de programas de formação continuada de docentes 

para atendimento inclusivo de educandos com necessidades especiais, na Base de 

Pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidades Especiais, no período de 

2006.2 a 2008.2. 



16 

 

O contato com escolas, professores e discentes durante as visitas de 

observação feitas nas disciplinas do curso de Pedagogia e a nossa participação no 

projeto de pesquisa citado, instigaram a realização da nossa monografia de final de 

curso, intitulada ―A inclusão de alunos com deficiência na Educação Infantil: a 

realidade vivenciada em uma escola pública”.  

A referida pesquisa monográfica foi realizada em uma instituição federal de 

ensino, que é considerada como tendo um efetivo trabalho de inclusão escolar de 

crianças com deficiência e ressaltou a importância da prática docente nesse 

processo. Isso contribuiu para aguçar ainda mais o nosso interesse em aprofundar 

estudos acerca da análise da prática de professores para a inclusão de crianças que 

apresentam deficiência na Educação Infantil, nosso objeto de estudo. 

Desse modo, definimos a seguinte questão como norteadora de nosso 

estudo: como vem se processando a prática docente com relação à inclusão da 

criança com paralisia cerebral na Educação Infantil? 

Considerando a referida questão norteadora, optamos pela definição do 

seguinte objetivo geral para a pesquisa aqui relatada: analisar como se processa a 

prática docente com vistas à inclusão escolar de crianças com paralisia cerebral, em 

um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), na cidade de Natal /RN. 

E, de forma específica, buscamos:  

 refletir sobre a prática da professora responsável pela classe, no tocante 

ao desenvolvimento da criança com paralisia cerebral; 

 analisar as interações existentes entre educador e criança que 

apresenta paralisia cerebral; 

 observar a atuação docente na perspectiva do favorecimento da 

interação entre a criança com paralisia cerebral e as demais crianças 

que participam da classe. 

Para a melhor estruturação do texto dissertativo, procuramos distribuí-lo em 6 

capítulos.  

No presente capítulo introduzimos a temática estudada, detalhamos alguns 

aspectos sobre a estrutura e o encadeamento do trabalho. 

No capítulo 2, procuramos destacar os caminhos da pesquisa, a metodologia 

utilizada para a sua realização e informações sobre o lócus da pesquisa, que 

consideramos necessárias para a construção dos dados. 
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No capítulo 3 discutimos aspectos relacionados à Educação Infantil, partindo 

da sua concepção, destacando a importância que lhe é atribuída e, de forma breve, 

alguns aspectos históricos, no âmbito do Brasil e de Natal/RN, assim como algumas 

leis e diretrizes que a respaldam.  

No capítulo 4 procuramos conceituar a Educação Inclusiva, bem como situar, 

sucintamente, como foi originada, evidenciando a sua importância no contexto atual. 

Destacamos, também, a educação de crianças com deficiência no município de 

Natal/RN.  

No capítulo 5 trazemos o conceito de paralisia cerebral, como pode ser 

caracterizada e seus tipos. Apontamos algumas pesquisas desenvolvidas acerca da 

educação infantil, do aluno com paralisia cerebral e da criança com paralisia cerebral 

na educação infantil, buscando reforçar a relevância da temática abordada. 

No capítulo 6 analisamos a prática docente em relação à criança com 

paralisia cerebral. Nesse momento, destacamos a atuação da professora na roda de 

conversa, por ocasião da contação de histórias, nas brincadeiras e nas atividades 

individuais. 

Por fim, embora sem a pretensão de concluir a análise da temática em apreço 

– pois estamos cientes que demandará uma continuidade de estudos e de 

investigação – tecemos algumas considerações com o intuito de finalizar, nesta 

etapa, este trabalho. 
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2 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

2.1 CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO  

 

Para compreendermos como vem se processando a prática docente com 

relação à inclusão de crianças com paralisia cerebral na escola regular, na 

Educação Infantil, realizamos uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, que 

―[...] enfatiza as particularidades de um fenômeno em termos do seu significado para 

o grupo pesquisado [...]‖ (GOLDENBERG, 1998, p. 50). 

Para tanto, desenvolvemos um Estudo de Caso, por considerarmos que se 

trata de um método adequado para alcançar nossos objetivos, pois, conforme afirma 

Yin (2001, p.21),  

 
[...] permite uma investigação para se preservar as características 
holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais como ciclos 
de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, 
mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a 
maturação de alguns setores.  
 

Este pode ser definido como ―[...] um estudo profundo e exaustivo de um ou 

de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, 

tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados‖ (GIL, 1999, p. 72-73).  

É considerado, ainda, como "[...] uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos" 

(YIN, 2001, p. 32) 

De acordo com Chizzotti (1995, p.102), o estudo de caso é uma: 

 

[...] caracterização abrangente para designar uma diversidade de 
pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou 
de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de 
uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar 
decisões a respeito ou propor uma ação transformadora. 
 

A investigação foi realizada em um Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI), da cidade de Natal/RN. Utilizamos como critérios para escolha da 

instituição:  
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- ser uma instituição pública municipal da cidade de Natal-RN;  

- atender pedagogicamente criança com paralisia cerebral;  

-haver facilidade de acesso à instituição, pois o estudo de caso necessita de 

um maior período de contato do pesquisador com o campo de pesquisa. 

Para a realização do Estudo de Caso recorremos: à análise documental, 

através da análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição escolar, do 

planejamento docente, de laudos médicos existentes sobre a criança com paralisia 

cerebral, da ficha da criança com paralisia cerebral na instituição; à pesquisa 

bibliográfica; à entrevista do tipo semiestruturada com a educadora infantil que atua 

com a criança com paralisia cerebral na escola campo de pesquisa, no turno 

matutino, onde estava matriculada uma criança com paralisia cerebral. Foi 

empreendida, ainda, a observação da prática desenvolvida, no contexto escolar, que 

envolveu a filmagem de momentos do cotidiano escolar, em classe. Para tanto, foi 

solicitada a autorização dos pais das crianças que participavam da referida classe, o 

que obtivemos com certo esforço, devido à dificuldade de contato com os mesmos. 

No tocante a pesquisa documental, podemos destacar que ―[...] a fonte de 

coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato 

ocorre ou depois‖ (MARCONI; LAKATOS, 2007, p.176). 

Os referidos autores (ibidem, p.185) afirmam, ainda, que a finalidade da 

pesquisa bibliográfica  

 

[...] é colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito, 
dito ou filmado sobre determinado assunto [...]. Dessa forma, a 
pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou 
escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob 
novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. 

 

Considerarmos, também, a entrevista como algo relevante para a realização 

do estudo, pois se constitui numa ―[...] técnica importante que permite o 

desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas‖ (RICHARDSON, 1999, 

p. 207), em nosso caso com a professora responsável pela turma de Educação 

Infantil, no CMEI, campo da investigação. 

De acordo com Gil, pode ser entendida 
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[...] como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao 
investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos 
dados que interessam à investigação. [...] é uma forma de diálogo 
assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 
apresenta como fonte de informação (1999, p. 117). 

 

O roteiro de entrevista (situado no Apêndice A) abordou os seguintes tópicos: 

dados pessoais, relativos à idade, ao sexo e estado civil; formação profissional 

(abordando a formação inicial e continuada); atuação profissional; inclusão da 

criança com paralisia cerebral. 

No que diz respeito à observação, Triviños (1995, p.93) salienta que 

 

[...] consiste em destacar de um conjunto algo especificamente, 
prestando, por exemplo, atenção as suas características. Observar 
um ―fenômeno social‖ significa, em primeiro lugar, que determinado 
evento social [...] tenha sido abstratamente separado do seu contexto 
para que, em sua dimensão singular, seja estudada em seus atos, 
atividades, significados, relações, etc. individualizavam-se ou 
agrupam-se os fenômenos dentro de uma realidade que é indivisível, 
essencialmente para descobrir seus aspectos aparenciais e mais 
profundos, até captar, se for possível, sua essência numa 
perspectiva específica e ampla, ao mesmo tempo, de contradições, 
dinamismos de relações, etc.  

 

Para obter dados que contemplassem nosso objetivo, realizamos, 

inicialmente, a observação direta da prática pedagógica empreendida pela 

professora em sala de aula, com ajuda de uma câmara de filmagem, sem, no 

entanto, seguir um roteiro pré-estabelecido. 

 Optamos pelo uso da câmera porque – além de ser capaz de captar fatos 

rápidos e complexos para o olho humano – também possibilita um olhar menos 

seletivo do que as observações (FLICK, 2004). Como afirma Suplino (2007, p. 58), 

possibilita também ―[...] uma precisão e detalhamento das cenas observadas que as 

notas de campo não alcançaram‖, pois existe a possibilidade de rever a cena 

quantas vezes forem necessárias. 

As filmagens foram realizadas em sala de aula, no parque da instituição e no 

pátio, durante os meses de abril, maio, julho e agosto de 2013. Utilizamos uma 

câmera digital Sony Cyber-shot, durante 13 dias não sequenciais, gravando três 

cenas de 10 minutos por dia em atividades como a roda de conversa, brincadeiras, 

contação de histórias e atividades individuais, totalizando 39 filmagens. Destas 

filmagens trabalhamos com uma amostra de 4 cenas por atividade, totalizando 16 
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cenas. A seleção da amostra foi realizada pela pesquisadora, considerando 

aspectos relevantes relativos à prática pedagógica da professora com a aluna com 

paralisia cerebral. 

É importante ressaltar que foram estabelecidos, de forma prévia e 

sistemática, os dias para a realização das observações e das filmagens, contudo, 

alguns contratempos nos impediram de seguir de maneira mais rigorosa o que havia 

sido planejado inicialmente. A dificuldade nas realizações de observações e 

filmagens foi oriunda da suspensão de aulas, justificada por greve de professores e 

funcionários do sistema público, de protestos relativos ao transporte público, bem 

como por falta da professora e da criança com paralisia cerebral, que eram sujeitos 

da pesquisa, devido a doenças contraídas. Foi considerada, também, como 

empecilho para filmagem aulas com a participação de crianças sem o Termo de 

Livre Consentimento Esclarecido (APÊNDICE B), assinado pelo responsável, e por 

fazerem parte de uma turma cuja professora encontrava-se de licença médica e a 

instituição não contava com alguém que a substituísse. 

 

2.2 COMO OS DADOS FORAM ANALISADOS  

 

A utilização de múltiplas fontes de evidência ou dados nos permitiu assegurar 

diferentes perspectivas no estudo e obter várias notas do mesmo fenômeno, 

possibilitando, assim, a triangulação dos dados, durante análise. Segundo Yin 

(2001), a utilização de múltiplas fontes de dados na construção de um Estudo de 

Caso, permite-nos considerar um conjunto mais diversificado de tópicos de análise 

e, simultaneamente, legitimar o mesmo fenômeno.  

Utilizamos a transcrição das filmagens, pois, de acordo com Denzin (apud 

FLICK, 2004), por serem entendidos como textos visuais, os filmes são 

transformados em texto pela transcrição e, com isso, podem ser analisados como 

tal. A transcrição foi realizada diretamente por nós, enquanto pesquisadora. 

Para análise e interpretação dos dados construídos, com vistas a alcançar 

nossos objetivos, utilizamos alguns elementos relativos à análise do conteúdo. 

Segundo Bardin (apud RICHARDSON, 1999, p.223), a análise do conteúdo é um: 

 

[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
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das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (cariáveis inferidas) das mensagens. 

 

Com base em Triviños (1995), podemos situar que a análise de conteúdo 

estrutura-se em:  

a) pré-análise: organização do material construído; 

b) descrição analítica: realiza-se um aprofundamento, aplicando-se os 

procedimentos de codificação, classificação e categorização do material 

coletado por critérios de afinidades;  

c) interpretação inferencial: consiste na análise do material baseado na 

reflexão, estabelecendo relações com embasamento de todo material 

adquirido. 

 

Com base nisso, buscamos realizar um diálogo constante dos dados 

construídos, a partir dos diversos instrumentos utilizados, tomando por base a 

literatura existente relativa ao tema. Contudo, não realizamos a categorização por 

afinidades, mas procuramos analisar os dados buscando contemplar os quatro tipos 

de atividades que foram filmados: roda de conversa, atividade individual, brincadeira 

e contação de histórias, por considerarmos que essa separação contribui para 

facilitar a compreensão da prática docente com a criança que apresenta paralisia 

cerebral, na Educação Infantil. 

 

2.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFRN) e 

aprovado sob número 496.659, de 29/11/2013. De acordo com a resolução 196/96 

sobre pesquisa envolvendo seres humanos, os participantes foram identificados com 

os pseudônimos ―Melissa‖ (educadora), ―Jasmim‖ (criança com paralisia cerebral), 

preservando o anonimato, assim como foi obtido o Termo de Livre Consentimento 

Esclarecido (APÊNDICE B) de todos os responsáveis pelas crianças matriculadas na 

sala de aula da escola campo de pesquisa, bem como da educadora responsável 

(APÊNDICE C) pela mesma para a realização das filmagens e da divulgação dos 

dados da pesquisa.  
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2.4 ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA CAMPO DE PESQUISA 

 

A instituição, campo da investigação realizada, foi fundada em 1995 na 

qualidade de creche e em 2009 passou à denominação Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI). Está localizada no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, na 

zona oeste da cidade de Natal/RN, atendendo a crianças oriundas dos bairros de 

Bom Pastor, Dix-Sept Rosado, Felipe Camarão, Nossa Senhora de Nazaré e 

Alecrim. De acordo com o PPP da instituição as famílias das crianças apresentam a 

seguinte renda: 

 

Gráfico 1 - Renda Familiar relativa às crianças atendidas na instituição escolar 

Renda Familiar 

Acima de 2 

salários 

mínimo

7%

1 Salário 

mínimo e 

meio

26%

1 Salário 

Mínimo

62%

2 Salários 

mínimo

5%

 

               Fonte: Projeto Político Pedagógico da Instituição campo da pesquisa, 2013. 
 

O referido CMEI é uma instituição pública, que funciona em um prédio 

alugado nos períodos matutino e vespertino, atendendo a crianças de 4 anos a 4 

anos e 11 meses no nível 4, e de 5 anos a 5 anos e 11 meses de idade, no nível 5 

da Educação Infantil. 

Em cada turno a instituição apresenta duas turmas de nível 4 e duas do nível 

5, contando, no total, com 120 crianças atendidas. Dentre essas, existem 2 crianças 

em processo de elaboração de diagnóstico e 1 criança com diagnóstico de Paralisia 

Cerebral. 

No tocante ao aspecto físico, a escola é composta por quatro salas de aula, 

uma sala dos professores, uma cozinha com dispensa, a sala da direção que 
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também agrega a coordenação e a secretaria, um banheiro infantil, um banheiro 

para adultos, uma área coberta, uma área aberta com parque, um chuveiródromo1 e 

um escovódromo2. 

Como a instituição funciona em uma casa alugada, adaptada para ser o 

CMEI, verificamos que a mesma não segue nenhuma orientação quanto à 

acessibilidade. As portas são estreitas, não possuem rampa de acesso, os 

banheiros não são adaptados com barras de apoio ou com sanitários adequados. 

Fazem parte do quadro de funcionários: uma profissional que compõe a 

diretoria, que é graduada em Letras e Pedagogia, bem como especialista em Gestão 

Educacional; duas coordenadoras, atuando uma por turno, ambas com graduação 

em Pedagogia, mas apenas uma apresenta especialização em Educação; oito 

professoras, uma com formação em Educação Física e cursando Pedagogia e sete 

que são graduadas em Pedagogia, das quais três apresentam especialização em 

Educação Infantil, duas em Psicopedagogia e uma em Gestão de Processos 

Educacionais e Didática do Ensino; quatro auxiliares de sala, que estão cursando 

Pedagogia; um auxiliar de secretaria; uma cozinheira; uma auxiliar de cozinha; três 

auxiliares de serviços gerais, das quais uma exerce a função de cuidadora de 

crianças com deficiência; dois porteiros, que se revezam diariamente; e dois vigias. 

Em 2013, o CMEI iniciou o projeto Paralaparacá3 cujo objetivo é contribuir 

para a melhoria da qualidade do atendimento às crianças que frequentam 

instituições de educação infantil, através da formação continuada de profissionais da 

educação e do acesso a materiais para crianças e professores, resultado de uma 

parceria do Instituto CeA e a Secretaria Municipal de Educação. Recebe, também, 

apoio do projeto Saúde e Cidadania (SACI), resultado de uma disciplina oferecida 

aos alunos da UFRN, que buscam nas instituições escolares trabalhar a importância 

dos cuidados com a saúde e o exercício da cidadania. 

 

 

 

 

                                                
1 Nome dado a área composta com 4 chuveiros, para atividades de higiene com as crianças, conforme 

especificado no Projeto Político Pedagógico da instituição. 
2
 Nome dado a área composta por 4 pias para as crianças lavarem as mãos e escovarem os dentes, conforme 

especificado no Projeto Político Pedagógico da instituição. 
3 (http://www.institutocea.org.br/acoes/default.aspx?id=51) 

 

http://www.institutocea.org.br/acoes/default.aspx?id=51
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2.5 A SALA DE AULA 

 

A sala de aula onde está matriculada a criança com paralisia cerebral é 

pequena, apresenta três portas que dão acesso: à sala dos professores; ao corredor 

de salas e banheiro; ao corredor que dá passagem para a outra sala e o pátio, 

permitindo circulação da coordenação e das funcionárias, que têm como objetivo a 

sala do corredor (figura 1).  

Vale salientarmos que, em dia de chuva, os corredores laterais ficam cheios 

de água e a sala de aula, que foi campo da pesquisa, é utilizada como caminho mais 

seguro para a sala ao lado, onde funciona a outra classe do nível 5. 

 
 
 

Figura 1 - Croqui da instituição onde a pesquisa foi realizada 

  

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2013. 
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Observamos que a sala de aula é realmente pequena, possui vinte e uma 

carteiras e na mesma vem sendo buscado deixar acesso livre para as portas. As 

carteiras são agrupadas em dois grupos de seis, em frente ao quadro, e um de oito, 

ao lado do armário, ficando disponível uma carteira para a professora. Com isso, o 

espaço para outras atividades é restrito. Apresenta, também, apenas duas janelas, 

que são estreitas e altas, resultando em pouca ventilação. 

Na sala existe um quadro branco, na altura de fácil acesso para as crianças, 

um armário com materiais pedagógicos, duas prateleiras com jogos e brinquedos e 

duas caixas com jogos no chão. 

A turma pesquisada era de nível 5 da Educação Infantil, composta por 17 

crianças, sendo 9 meninos e 8 meninas, com idade entre 5 a 5 anos e 11 meses. 

Conta, durante alguns dias, com a presença de uma funcionária, que atua como 

auxiliar da professora, a qual devido à necessidade da instituição foi desviada da 

função de Auxiliar de Serviços Gerais. 

Nessa turma está matriculada uma criança com Paralisia Cerebral e outra que 

apresenta necessidades especiais, mas sobre a qual ainda estava ocorrendo a 

elaboração do diagnóstico pela equipe de saúde. 

A criança tomada como referência para esse estudo, que foi denominada de 

Jasmim, apresentava paralisia cerebral e possuía, na ocasião da investigação, a 

idade de 5 anos.  

A professora, a quem atribuímos o nome fictício de Melissa, por sua vez, 

embora jovem, possui bastante experiência profissional. Detalharemos mais alguns 

aspectos sobre as mesmas no Capítulo 6. 

 

2.6 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve como sujeitos: a professora responsável pela turma, que na 

ocasião tinha uma idade de 37 anos, atuava como docente há 15 anos; a criança 

com paralisia cerebral, com 5 anos de idade e matriculada na instituição escolar há 3 

anos. Serão descritos maiores detalhes sobre os mesmos no capítulo 6. 
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3 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

3.1 CONCEPÇÃO E BREVE VISÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Podemos afirmar que a concepção que temos acerca da educação infantil é 

muito recente. Na Idade Média, eram negados às crianças os sentimentos de 

infância. Elas eram cuidadas e protegidas pelos seus pais, os quais concebiam 

como necessários apenas os cuidados físicos, ou seja, cuidados que buscavam a 

sobrevivência. Ao passar dessa fase a criança aprendia costumes e valores, 

auxiliando os adultos em todos os momentos do dia (MIRANDA, 1999, p.126). Vale 

ressaltar que, para Heywood (2004, p.29), a infância neste período não foi bem 

definida e em alguns momentos foi desdenhada, não podemos assim compreender 

que houve a ausência de sentimentos. 

De acordo com Ariès (apud FLEURY, 2001, p.135), a visão de criança distinta 

do adulto é recente, ela era pouco representada e nesses momentos era vista de 

forma confusa. As representações de criança misturavam o tamanho e o rosto de 

criança às roupas e seriedade dos adultos. Podemos dizer, então, que ―[...] 

compreender o olhar da infância é importante para compreender a face do mundo 

que as encara [...]‖ (KRAMER, 1999, p.274). 

Com a sociedade industrial, na Idade Moderna, houve além de uma 

modificação na concepção de infância, o aparecimento de sentimentos de 

afetividade entre os membros da família (MIRANDA, 1999). Surge, então, 

inicialmente somente para os membros da burguesia, as primeiras propostas de 

educação na infância. Acreditavam, na época, que as crianças burguesas deveriam 

ser cuidadas e educadas.  

É importante ressaltar que, durante esse período, na Inglaterra, a criança 

estava à margem de um mundo adulto, o que ficou evidente na ausência da mesma 

na literatura da época. Até o século XVIII, segundo afirma James A. Schultz (apud 

HEYWOOD, 2004), o fato da criança ser considerada como “deficiente‖ e 

subordinada totalmente ao adulto, pode ter sido motivo de despertar pouco interesse 

nos escritores da época. Constatamos, igualmente, que o fato de criança ser 

considerada ―deficiente‖ estava diretamente ligada à concepção de imperfeição, 

vigente na época, ao ser comparada com o adulto e não ao fato de efetivamente 

apresentar algum tipo de deficiência.  
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Já a visão romântica da criança funda-se na inocência, pureza, bondade e 

beleza. Nesse período, temos como exemplos: Rosseau, que em sua obra O Emílio, 

situa o pressuposto de que a sociedade corrompe a criança; John Locke, 

apresentando a criança como tábula rasa, que não nasce boa nem má, cabendo à 

sociedade ir moldando-a, gradativamente. Essas concepções de infância decorrem 

da criança ser idealizada como um ser abençoado por Deus (SARMENTO, 2007). 

Somente a partir do século XIX, alguns pensadores como Pestalozzi, Froebel 

e Montessori evidenciaram, em seus estudos, que percebiam a educação pré-

escolar como modo de superação da miséria. 

Pestalozzi (1746-1827) destacou que essa educação necessitava cuidar do 

desenvolvimento da afetividade desde o nascimento e, assim, criou a creche para 

filhos de operários, onde aboliu castigos e premiações, bem como a memorização e 

os livros.  

Froebel (1782-1852) enfatizou a atividade manual como jogos, músicas e 

brinquedos propondo, também, atividades de conversa, poesias e horta, visando 

educar sensações e emoções. 

Montessori (1870-1952), por sua vez, buscou uma educação que 

desenvolvesse a espiritualidade, preocupava-se não apenas com materiais e 

atividades adaptados para infância, mas também com o mobiliário escolar 

(OLIVEIRA, 2004). 

Segundo PESSOA DA SILVA (2005, p.96), este ―[...] nível de ensino surgiu, 

inicialmente com um caráter assistencialista e, apenas nos meados do século XIX, 

passou a ser atribuída ao mesmo uma função de educação‖. 

A visão sobre a criança foi sendo gradativamente modificada, os estudos 

realizados por J. Piaget apontaram a criança naturalmente desenvolvida, que 

posteriormente foi criticada pela própria Psicologia do Desenvolvimento com o 

construtivismo social de Vygotsky (SARMENTO, 2007).  

Com a revisão do conceito de criança e da representação social da infância, a 

criança abstrata com uma educação assistencialista passa a ser percebida como 

sujeito histórico. Isso porque é considerada a formação do indivíduo através da 

 

[...] interação social, um processo que se dá a partir e por meio de 
indivíduos com modos histórica e culturalmente determinados de 
agir, pensar e sentir, sendo inviável dissociar as dimensões 
cognitivas e afetivas dessas interações e os planos psíquico e 
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fisiológico do desenvolvimento decorrente (VYGOTSKI, 1986 e 1989, 
apud BRASIL, 2006b, p.14). 

 

 Segundo os pressupostos vigentes até meados de 1960, a criança estava em 

uma fase de preparação para a fase adulta, onde o ser imaturo, irracional, 

incompetente, associal e acultural passa a ser maduro, racional, competente, social 

e autônomo. Essa concepção de ser incompleto em relação ao adulto, de acordo 

com Robert MacKay (apud HEYWOOD, 2004), objetivava criar obstáculos na 

pesquisa sobre a criança. 

Como afirma Heywood (2004), Alan Prout e Allison James, em 1990, foram 

responsáveis por apontar o surgimento do paradigma para sociologia da infância. 

Posteriormente, em 1998, Chris Jenks, já na abordagem sociológica, compreende a 

infância como construção social, a criança variável da análise social e parte ativa na 

determinação de sua vida e dos demais ao redor.  

Mudanças gradativas e substanciais, portanto, foram empreendidas no 

tocante à Educação Infantil, ao longo dos tempos.  

 

3.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

  

Segundo Ramos Oliveira (2004) e Kuhlmann Junior (2010) as creches foram 

as primeiras instituições criadas para o atendimento a crianças no final do século 

XIX. A criação de creches visava acabar com o grande número de crianças 

abandonadas, nas rodas de expostos, bem como dar assistência crianças filhas de 

operárias (PASCHOAL; MACHADO, 2014).  

A Fundação do Instituto de Proteção e Assistência à Infância (IPAI) e a 

inauguração da creche da Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado – primeira 

creche para filhos de operários no Brasil – fundada em 1899, no Rio de Janeiro, são 

considerados marcos no tocante às primeiras instituições pré-escolares no Brasil 

(KUHLMANN JUNIOR, 2010).  

De acordo com Paschoal e Machado (2014, p.6), essas instituições 

desempenharam um papel tido como relevante, pois tinham ―[...] como objetivos não 

só atender às mães grávidas pobres, mas dar assistência aos recém-nascidos, 

distribuição de leite, consulta de lactantes, vacinação e higiene dos bebês‖. 
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Durante um grande período o atendimento das creches abrangia apenas a 

alimentação, a higiene e segurança física de filhos de trabalhadoras e domésticas 

(PESSOA DA SILVA, 2005).  Para Kuhlmann Junior (2010), além da retirada das 

crianças da rua havia outro objetivo na educação, de cunho assistencialista, que era 

o de preparar as crianças pobres para o futuro a que estavam destinadas, 

impossibilitando-as de refletir e contestar sobre as suas condições sociais. Por isso, 

paralelamente à criação das creches, surgiram os Jardins de Infância, que atendiam 

aos filhos de pessoas da classe média e alta com um objetivo de desenvolvimento 

das crianças, numa perspectiva mais intelectual. 

Durante muito tempo, as instituições de atendimento às crianças organizavam 

suas atividades em função de idéias assistencialistas, de custódia e higiene da 

criança.  

De acordo com Ramos Oliveira (2004), o contexto político e econômico das 

décadas de 1970 e 1980, com a presença de movimentos operários e feministas, 

visando à democratização do país, contribuiu para a inclusão de elementos relativos 

à educação da criança na Constituição Brasileira de 1988.   

Somente com a Constituição Brasileira de 1988 é estabelecido o oferecimento 

de creches e da educação pré-escolar para crianças de 0 a 6 anos. Angotti (2006) 

esclarece que é reconhecido, em 1988, com a promulgação da Carta Magna, o 

direito da criança cidadã. Porém, como destaca Leite Filho (2001), essa educação é 

uma opção da família. Tornou-se, assim, dever do estado oferecer esse tipo de 

educação, mas não dever dos pais matricular seus filhos nessas instituições.  

A partir da Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é 

estabelecido no 

 

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. 

 

A educação infantil passa, portanto, a ser considerada primeira etapa do 

ensino básico, disponibilizando vantagens e atenções voltadas para a educação 

básica e reafirmando o direito da criança à educação. É importante ressaltar que, 
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mesmo que criança de 6 anos faça parte, agora, do ensino fundamental, deve ser 

oferecida a ela as mesmas condições estabelecidas para a educação infantil. 

Assim, 

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa 
atentar para várias questões que vão além dos aspectos legais. 
Envolve, principalmente, assumir as especificidades da educação 
infantil e rever concepções sobre a infância, as relações entre 
classes sociais, as responsabilidades da sociedade e o papel do 

Estado diante de crianças pequenas. (FOREST; WEISS, 2014, p.3)  

 

 

Concordando com a Lei de Diretrizes e Bases para Educação, tornou-se 

necessária a publicação do Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI), 

no ano de 1998, em três volumes. Esse documento busca orientar, através de uma 

proposta flexível, ações para a educação das crianças de 0 a 6 anos (BRASIL, 

1998a).  

Em 2006, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 

11. 274/06 estabelece o ensino fundamental com duração de 9 anos, abrangendo a 

educação de crianças a partir de 6 anos idade (BRASIL, 2006a). Com isso, a 

educação infantil visa atender a crianças de 0 a 5 anos, pois, a partir dos 6 anos 

passa o aluno a fazer parte do primeiro ano do ensino fundamental, sendo obrigação 

dos pais matricularem seus filhos. 

A educação infantil deve ter um papel socializador e possibilitar o 

desenvolvimento físico e cognitivo da criança, através de aprendizagens 

diversificadas, envolvendo brincadeiras orientadas, com objetivos pedagógicos 

definidos (BRASIL, 1998a).  

A escola para crianças na primeira fase da educação básica busca 

desenvolver as capacidades das crianças não apenas com o lúdico, mas também 

através de experiências e interações com outras crianças. Pessoa da Silva (2005, 

p.102) ressalta, ainda, que  

 

[...] a educação no nível infantil deverá proporcionar o 
desenvolvimento integral da criança, como a aprendizagem de 
conhecimentos sistematizados, o desenvolvimento de hábitos e 
atitudes, contribuindo dessa maneira para a formação de crianças 
felizes. 

 

Segundo Rocha (apud BRASIL, 2006b. p. 17),  
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Enquanto a escola tem como sujeito o aluno, e como objeto 
fundamental o ensino nas diferentes áreas através da aula; a creche 
e a pré-escola têm como objeto as relações educativas travadas num 
espaço de convívio coletivo que tem como sujeito a criança de 0 até 
6 anos de idade. 

 

Então, compete a Educação Infantil proporcionar à criança educação e 

cuidado. Educar, nesta perspectiva, é propiciar situações e brincadeiras para 

possibilitar que as crianças desenvolvam ―[...] capacidades de apropriação e 

conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e 

éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis‖ 

(BRASIL, 1998). 

Cuidar de uma criança em um contexto educativo necessita a mobilização de 

vários campos de conhecimento e a cooperação de profissionais de diferentes áreas 

(FOREST; WEISS, 2014). O ato de cuidar, na educação infantil, é compreender o 

crescimento contínuo do sujeito, entendendo a sua singularidade, trabalhando de 

acordo com suas necessidades, incluindo, assim, o interesse sobre o sentir e pensar 

da criança, bem como o que ela sabe de si e do mundo, objetivando a ampliação do 

conhecimento e de habilidades, que as tornarão mais independentes e autônomas 

(BRASIL, 1998a). 

De acordo com Souza Lima (2009, p. 22), as  

 
[...] formas de atividade mais comuns na idade pré-escolar são as de 
naturezas estética (as formas de expressão artística, notadamente o 
desenho e o teatro) e lúdica. Ambas se mesclam nas realizações do 
cotidiano da criança, e sua grande freqüência neste período está 
relacionada ao desenvolvimento da função simbólica. 

 

Assim, a criança, na educação infantil, tem seu desenvolvimento e sua 

aprendizagem propiciados, principalmente, através de brincadeiras e dos 

movimentos. Na brincadeira as crianças ―[...] se habituam a aproximar imagens a 

símbolos concretos - conduzindo posteriormente ao conceito abstrato -, atividade 

importante para o desenvolvimento da linguagem‖ (Ibidem, p.20). 

Já o movimento ―[...] serve para a criança se relacionar com o outro, explorar 

o espaço - situando-se nele -, bem como os objetos e o próprio corpo‖ (Ibidem, p. 

21). Com isso, além de se desenvolver física e cognitivamente, a criança adquire 

hábitos, atitudes e uma maior autonomia. 
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3.3 BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL EM NATAL-RN 

  
Poucos materiais são encontrados abordando a história da educação de 

crianças de 0 a 6 anos em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. A 

criação pela sistema público estadual do Jardim de Infância Modelo, anexo do Grupo 

Escolar Augusto Severo, em 1910, foi considerado como um marco histórico para a 

educação infantil no município de Natal. Acompanhando os avanços da 

modernidade e criado durante o governo de Alberto Maranhão, esse Jardim de 

Infância funcionava como uma espécie de laboratório para as normalistas, que 

estavam em formação docente (LIMA MENDES; MENEZES, 2014). 

Segundo atesta Nascimento (2008, p.7), 

 

[...] os jardins de infância eram instituições públicas e se 
distanciavam do perfil das instituições pré-escolares privadas 
destinadas às famílias abastadas e suas crianças ricas. Primavam 
por desenvolver um trabalho educativo voltado para o 
desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças, ultrapassando 
aquela concepção assistencial de prover apenas alimentação, 
higiene e segurança física na primeira infância.  

 

É importante destacar que a criação da citada instituição, embora tida como 

de grande importância para a educação, no município, não teve como objetivo, 

especificamente, atender às crianças que necessitavam de educação, mas auxiliar 

na formação das normalistas, funcionando como uma espécie de laboratório de 

aprendizagem para elas. 

 Algumas creches teriam funcionado, por sua vez, como laboratório para 

médicos, tomando como exemplo a creche anexa à Escola Doméstica de Natal, 

criada pelo Dr. Henrique Castriciano, em 1914 (KUHLMANN JR., 2010). 

O Jardim de infância, por sua vez, sofreu mudanças durante sua trajetória. De 

acordo com Nascimento (2008, p.7), o 

 

[...] Jardim de Infância acompanhou a peregrinação da Escola 
Normal de Natal, que veio apenas possuir sede fixa no ano de 1965. 
Sendo assim, funcionou nas dependências do Grupo Escolar 
Augusto Severo entre os anos de 1911 a 1937; no interior do Grupo 
Escolar Antônio de Souza, no período de 1937 a 1941; novamente 
no Grupo Augusto Severo durante os anos de 1941 a 1952, quando, 
então, o Governo do Estado inicia a construção do prédio, na 
Avenida Prudente de Morais, para abrigar o Jardim de Infância 
Modelo de Natal. 
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De acordo com Aquino (2007), essa construção foi resultado de uma política 

implantada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 

objetivando sede própria das Escolas Normais. Com isso, passou a ser chamado 

Instituto de Educação e o Jardim de infância foi denominado de Escola de Aplicação, 

mas a falta de espaço constatada desde a sua inauguração implicou na criação, em 

1965, do Instituto de Educação Presidente Kennedy.  

Até meados de 1980, na esfera municipal de Natal, não existiam instituições 

destinadas à educação infantil. Em 1986, um convênio da Prefeitura com a 

Fundação Bernard Van Leer4 possibilitou o desenvolvimento dessa prática 

pedagógica. Para isso, foi criado o Centro Municipal de Educação Infantil Emília 

Ramos, base de apoio para o projeto Reis Magos, que tinha como objetivo ―[...] 

operacionalizar as metas propostas, com vistas ao conhecimento da realidade 

concreta da criança, partindo dos seus interesses e necessidades e da confiança na 

sua capacidade para a aprendizagem‖ (NATAL, 2008, p.14).  

 Isso resultou na expansão do atendimento às crianças, bem como na 

elaboração da proposta curricular da pré-escola, possibilitando a alfabetização 

nesse nível de ensino. 

Com o sucesso da experiência, a Secretaria Municipal de Educação criou, em 

2000, o Projeto Pré-Escola para Todos, aumentando a procura pelo serviço (NATAL, 

2005). Este projeto buscava suprir a demanda excedente das escolas municipais e 

centros municipais infantis através da oferta de bolsas em instituições privadas, 

preferencialmente aquelas de cunho filantrópico (NATAL, 2008). 

A educação infantil é oferecida em Natal, atualmente, através da rede pública 

federal, estadual, municipal e da rede particular de ensino.  

Somente na rede municipal de Natal, em 2013, temos:  

 

 

 

 

 

                                                
4 A Fundação Bernard Van Leer foi criada em 1949, na Holanda, tendo como missão  melhorar as oportunidades 

oferecidas às crianças de 0 a 8 anos que se encontram em situação de desvantagem social e econômica. Para isso, 

financia projetos em diversos países e compartilha conhecimentos e práticas. (http://www.bernardvanleer.org/). 
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Quadro1 – Matrícula inicial em escolas municipais de Natal, em 2013.  

Fonte: INEP, 2013 

 

Conforme detalhamento contido no quadro 1, acima situado, foram atendidos 

51.865 alunos na rede Municipal de Natal/RN, em 2013, dos quais 10.240 estavam 

matriculados na Educação Infantil, 35.085 no Ensino Fundamental, 6.550 na 

Educação de Jovens e Adultos, evidenciando que ainda era pequena a matrícula de 

crianças na Educação Infantil e na Educação de Jovens e Adultos.  

No tocante ao Ensino Médio não houve oferta de turmas neste nível, em 

escolas municipais. Vale ressaltar que a educação, em nível do Ensino Médio, é 

oferecida, em Natal, por escolas das redes estadual e privada.  

 

3.4 A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 
Consideramos importante destacar que, anteriormente à educação infantil, é 

de suma relevância que a criança com deficiência tenha acesso à estimulação 

precoce ou essencial, primeira etapa desse processo, que tem como finalidade ―[...] 

proporcionar o desenvolvimento das capacidades da criança, conhecer e ampliar as 

possibilidades, para que esta não fique, significativamente, em desvantagem em 

relação às demais crianças‖ (SANTOS SILVA, 2008, p.144).  

É necessária que, tão logo seja detectada a deficiência da criança, que ela 

seja atendida, de acordo com as necessidades evidenciadas, nas áreas de saúde e 

nutrição, bem como que as famílias sejam orientadas em termos de afetividade e 

estímulos naturais, no cotidiano do lar, de forma que contribuam para o 

desenvolvimento dos filhos que apresentam alguma deficiência.  

MATRÍCULA INICIAL 

Ensino Regular EJA 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Médio 

EJA Presencial 

Creche 
Pré- 

escola 
Anos 

Iniciais 
Anos 
Finais 

Funda 
mental Médio  

Par 
cial 

 
Integr

al 
 

 
Par 
cial 

 

 
Inte 
gral 

 

 
Par 
cial 

 

 
Inte 
gral 

 

 
Par 
cial 

 

 
Inte 
gral 

 

 
Par 
cial 

 

 
Inte 
gral 

 

 
Par 
cial 

 

 
Inte 
gral 

 

 
Par 
cial 

 

 
Inte 
gral 

 

109 3.434 6.46
1 

236 16.9
00 

5.165 11.0
72 

1.948 0 0 6.55
0 

0 0 0 
 
 



36 

 

Muitas atividades que podem ser empreendidas com as crianças não 

requerem que os pais ―[...] disponham de tempo livre, já que podem ser realizadas 

durante os afazeres diários, possibilitando que a criança participe das coisas da 

casa e para que exista, assim, maior integração entre todos os membros da família. 

[...]‖ (UNICEF, MPAS, 1985, p. 9).  

Crianças com deficiência têm direito à educação infantil, assim como qualquer 

outra. Está explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no 

capítulo V, da Educação Especial, no parágrafo 3º, que a ―[...] oferta de educação 

especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis 

anos, durante a educação infantil‖ (BRASIL, 1996). Tal educação deve ocorrer, 

preferencialmente, na rede regular de ensino. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, é na infância que 

 

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. Do 
nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado 
se expressa por meio de serviços de intervenção precoce que 
objetivam otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem 
em interface com os serviços de saúde e assistência social (BRASIL, 
2008). 

 

Na infância a educação também é de grande importância para crianças com 

deficiência, pois, assim como para crianças consideradas sem deficiência pela 

sociedade, auxilia no seu desenvolvimento físico, social e cognitivo. 

Segundo Carvalho (2004, p.136) 

 

[...] há programas de estimulação precoce para bebês e crianças até 
3 anos, oferecidos nas ONGs, com recursos do MEC e em algumas 
instituições escolares na rede governamental dos Estados e 
Municípios. Na esfera federal, dois centenários Institutos (o Nacional 
de Educação de Surdos e o Benjamin Constant, este para cegos) 
oferecem atendimento precoce a surdos e a cegos, que, na maioria 
dos casos, acabam por permanecer nessas instituições 
especializadas até o término do Ensino Médio. 
 

Hoje, nota-se que a maior parte das instituições especializadas, mantidas por 

convênios com instituições públicas e doações da população, oferecem serviço de 

estimulação precoce ou essencial (como vem sendo denominada principalmente a 

partir das últimas décadas) a crianças com deficiência. 
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O trabalho com crianças com deficiência, assim como com as que 

apresentam transtornos do desenvolvimento e altas habilidades /superdotação 

precisa ser cada vez mais ampliado e incentivado, com vistas a promover o 

desenvolvimento de aspectos físicos, cognitivos, psicológicos, afetivos, sociais e 

culturais, por meio de atividades físicas e lúdicas. 

 Destacamos, porém, que a única citação sobre criança com deficiência 

encontrada nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, relativa à 

busca por atingir os objetivos da Educação Infantil, ao destacar que deve haver: ―[...] 

acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as 

crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação‖ (BRASIL, 2010, p.20). 

 

3.5 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Para atuar na Educação Infantil é necessário, segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (1996), que o educador tenha formação em nível 

superior, embora ainda seja admitida, em caráter excepcional, a formação em nível 

médio, ou seja, tenha diploma correspondente ao antigo curso de Magistério, ao ser 

destacado no 

  

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. 

 

A educação infantil deve fornecer dois tipos de atendimento: o educar e o 

cuidar. No tocante ao educar, deve oferecer situações orientadas de brincadeiras e 

aprendizagens, que proporcionam à criança o desenvolvimento da relação 

interpessoal, de atitudes e hábitos, bem como o acesso ao conhecimento social e 

cultural. E o cuidar está diretamente relacionado à ajuda no desenvolvimento da 

criança como ser humano (BRASIL, 1998). 

Com isso, o professor deve refletir sobre o processo, considerando valores e 

conceitos pré-estabelecidos, com o propósito de possibilitar a aprendizagem de 
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todas as crianças, com ou sem deficiência, aprimorando, assim, a sua prática em um 

esforço conjunto com os demais professores, bem como com as famílias. 

É necessário, além de tudo, que o profissional atuante na Educação Infantil 

seja um educador ético, isto é, alguém que ―[...] é reflexivo, analisa os porquês da 

sua ação, por isso sabe o que faz, por que faz, para que o faz e analisa, seleciona e 

escolhe os meios de concretizar o saber‖ (PIRES, 2008, p.44). Somente desta forma 

ele pode possibilitar um processo de ensino-aprendizagem capaz de alcançar todas 

as crianças, sem distinção.  

O professor deve refletir sobre o processo, considerando valores e conceitos 

pré-estabelecidos, com o propósito de possibilitar a aprendizagem de todas as 

crianças, com ou sem deficiência, aprimorando a sua prática em um esforço 

conjunto com os demais professores atuantes na instituição, bem como com as 

famílias dos alunos. 

De acordo com Forest e Weiss (2014) torna-se necessário que o educador 

trabalhe diversos aspectos, que se situam além da esfera intelectual das crianças, 

pois elas, também, apresentam sentimentos. Deve ser proporcionado às crianças 

momentos em que possa refletir e tomar decisões com coerência e justiça.  

Na realidade, à criança na Educação Infantil deve ser incentivada a:  

 

• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez 
mais independente, com confiança em suas capacidades e 
percepção de suas limitações; 

 
• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos 
de cuidado com a própria saúde e bem-estar; 

 
• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 
fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente suas 
possibilidades de comunicação e interação social; 
 
• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, 
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista 
com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes 
de ajuda e colaboração; 
 
• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 
percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que 
contribuam para sua conservação; 
 
• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos 
e necessidades; 
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• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e 
escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 
comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, 
expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e 
avançar no seu processo de construção de significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 
 
• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes 
de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a 

diversidade (BRASIL, 1998a, p. 63). 
  

Destacamos, então, que sob a orientação dos objetivos propostos pelo 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998a) torna-se necessária 

a adaptação do currículo da escola, de modo a contemplar a educação de todos os 

alunos, independentemente das suas condições. 

Necessário se faz um investimento substancial na formação inicial e 

continuada dos profissionais de educação. No entanto, segundo atestam Melo, 

Martins e Pires (2006, p. 147), ―[...] a formação continuada não pode ser vista como 

uma solução para todos os problemas que hoje se encontram no interior da escola‖.  

Por isso se faz necessário, de acordo com Ainscow (1997, p. 20), 

 

ajudar o professor a aperfeiçoar-se como profissionais mais 
reflexivos e mais críticos, de modo a ultrapassarem as limitações e 
perigos das concepções baseadas na deficiência. Só desse modo 
poderemos assegurar que os alunos que sentem dificuldades na 
aprendizagem possam ser tratados com respeito e olhados como 
alunos potencialmente activos e capazes. 
 

 

 Esse aspecto, afirma Gonçalves Mendes (2002, p. 72), ―[...] nos parece 

diferencial para que a educação inclusiva [...] saia definitivamente da retórica 

discursiva e chegue definitivamente à sala de aula e às escolas‖. Percebemos que, 

ainda hoje, em muitas escolas, nos diversos níveis, ocorre a mera inserção física do 

aluno no ambiente regular de ensino, sem que haja uma efetiva adequação do 

ambiente e do ensino às suas condições. 

Para haver mudanças, é importante que o educador e demais integrantes da 

comunidade escolar tenham condição de participar de ações voltadas para uma 

formação em serviço, desenvolvida na própria escola, que suscite um clima de 

colaboração mútua, envolvendo educadores, pais, funcionários, alunos em geral. 

Isto é evidenciado por Alarcão (2003, p. 58), ao afirmar que 
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os professores não podem permanecer isolados no interior da sua 
sala de aula. Em colaboração, têm de construir pensamento sobre a 
escola e o que nela se vive. É neste contexto que também ganham 
força os círculos de estudo e os grupos de discussão sobre os temas 
candentes. 

 
 

Isto pode resultar mais facilmente na busca de adequar – quando necessário 

– o ambiente, o currículo, as atividades, de maneira coerente com as condições da 

criança com deficiência, com intuito de promover a sua aprendizagem, utilizando   

 

procedimentos que levem em conta a característica peculiar de cada 
educando, sem, no entanto, desvincular-se do currículo geral 
desenvolvido  com todos os alunos de sua classe, pois é importante 
que este seja contemplado a partir da necessidade de cada um 
(CAMELO, 2008, p. 103) 

 
 

Como consequência, teremos: professores que aprendem com a reflexão 

sobre a prática; professores que serão desafiados sempre a estudar e avançar, na 

busca de respostas para seus questionamentos; alunos considerados dentro dos 

padrões de normalidade com oportunidades de uma rica troca de experiências, que 

crescerão com mais respeito às diferenças individuais; alunos com dificuldades mais 

acentuadas que irão se beneficiar do exemplo e do apoio dos colegas. E a 

sociedade, de uma forma geral, beneficiar-se-á com a quebra de preconceitos e com 

o surgimento de atitudes de respeito, justiça e ética (FORTES, 2005; SASSAKI, 

1997). 
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4 UMA VISÃO SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

4.1 UM BREVE CONTEXTO SOBRE A EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

A educação de pessoas com deficiência vem sendo discutida, no Brasil, 

desde o final do século XIX, quando foram criadas as primeiras instituições 

especializadas, no Rio de Janeiro, com vistas ao atendimento de pessoas cegas, em 

1854, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que depois foi transformado em 

Instituto Benjamin Constant, e de pessoas surdas, em 1855, o Imperial Instituto de 

Surdos Mudos, depois nomeado Instituto Nacional de Surdos.  

A partir do século XX, tem o início – de maneira muito lenta – a expansão do 

atendimento educacional aos que apresentam outros tipos de déficits, por meio de 

escolas especiais criadas em várias partes do país, na maioria dos casos de cunho 

particular, recebendo o apoio do governo federal e/ou estadual (MARTINS, 2009).  

Essas instituições disponibilizavam tanto educação como reabilitação. 

Embora com o mérito de iniciar o atendimento educacional às pessoas com 

deficiência, o fato de serem isoladas do sistema de ensino regular tornava ainda 

mais evidente a exclusão dessas pessoas da sociedade.  

Com a propagação das escolas especializadas, com uma pedagogia ―[...] que 

se ajusta a um modelo educacional segregado‖ (JIMÉNEZ apud MARTINS, 1999, 

p.134) e a influência do movimento que surgiu após a divulgação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 

1948, passam a ser propagados os direitos fundamentais de todas as pessoas, 

independentemente de suas condições.  Esse documento estabelecia no 

 

Artigo 1º: Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em 
relação umas às outras com espírito de fraternidade. 

 

Em 1975 foi publicada, também pela ONU, a Declaração dos Direitos das 

Pessoas Deficientes, que detalhava, entre outros aspectos que: 

 

[...] 3 - As pessoas deficientes têm o direito inerente de respeito por 
sua dignidade humana. As pessoas deficientes, qualquer que seja a 
origem, natureza e gravidade de suas deficiências, têm os mesmos 
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direitos fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que 
implica, antes de tudo, o direito de desfrutar de uma vida decente, 
tão normal e plena quanto possível. [...]  

6 - As pessoas deficientes têm direito a tratamento médico, 
psicológico e funcional, incluindo-se aí aparelhos protéticos e 
ortóticos, à reabilitação médica e social, educação, treinamento 
vocacional e reabilitação, assistência, aconselhamento, serviços de 
colocação e outros serviços que lhes possibilitem o máximo 
desenvolvimento de sua capacidade e habilidades e que acelerem o 
processo de sua integração social (ONU, 1975). 

 

De uma maneira gradativa, começam a ser implantadas diversas modalidades 

de ensino, inclusive classes especiais em escolas regulares, em todo o Brasil, a 

partir de meados da década de 70, do século XX.  

Surgiram, principalmente em decorrência do movimento em prol da integração, 

com base no princípio da “normalização‖, que buscava o oferecimento a essas 

pessoas de condições de vida mais próximas das que existiam para todos os 

cidadãos, na sociedade. Assim, ―[...] o atendimento educativo, de cunho separado, 

começa a ser questionado em todo o mundo [...]‖ (MARTINS, 1999, p. 135). 

A disponibilidade de condições iguais a todos, sem distinção, envolvia – entre 

outros setores da sociedade - a educação. Isso, para muitos, era visto com o 

propósito de acabar com o dualismo existente entre as escolas regulares e escolas 

especiais para diversos educandos, pois não existia justificativa para a criação ou 

manutenção de instituições segregativas.  

Com a expansão gradativa do atendimento educacional a pessoas com 

deficiência, em todo o país, surge a necessidade de criação de um órgão que, junto 

ao Ministério da Educação (MEC), estabelecesse diretrizes para essa educação.  Foi 

promulgado, assim, o decreto nº 72.425, de 3 de julho de 1973, que destaca:  

 

Art. 1º Fica criado no Ministério da Educação e Cultura o Centro Nacional 
de Educação Especial (CENESP), Órgão Central de Direção Superior, com 
a finalidade de promover em todo o território nacional, a expansão e 
melhoria do atendimento aos excepcionais. 
Parágrafo único. O CENESP gozará de autonomia administrativa e 
financeira, sendo as suas atividades supervisionadas pela Secretaria Geral 
do Ministério da Educação e Cultura. 
Art. 2º O CENESP atuará de forma a proporcionar oportunidades de 
educação, propondo e implementando estratégias decorrentes dos 
princípios doutrinários e políticos, que orientam a Educação Especial no 
período pré-escolar, nos ensinos de 1º e 2º graus, superior e supletivo, para 
os deficientes da visão, audição, mentais, físicos, educandos com 
problemas de conduta para os que possuam deficiências múltiplas e os 
superdotados, visando sua participação progressiva na comunidade. 
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A vertente proposta pela integração fica evidenciada após a criação do  

 

Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, responsável pela 
gerência da educação especial no Brasil, que, sob a égide 
integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas 
com deficiência e às pessoas com superdotação; ainda configuradas 

por campanhas assistenciais e ações isoladas do Estado (BRASIL, 
2008, p. 07). 

 

Nesse contexto, grande impulso foi dado às ações educacionais para 

atendimento às pessoas com deficiência. Eram serviços de cunho integrativo, 

criados em escolas regulares, no qual predominava o atendimento em classes 

especiais, realizado por professores especializados.  

A integração implicava na ideia de capacitar ou habilitar as pessoas com 

deficiência para a vida comum na sociedade, a partir da normalização (BRASIL, 

2004; BLAMIRES apud MITTLER, 2003). Existia a perspectiva de que a escola 

especializada ou a classe especial tivesse como dever preparar esse alunado para o 

ingresso na classe regular.  

De acordo com Carvalho (2000), esse movimento consistia em ensinar, 

juntas, crianças consideradas normais e crianças com deficiência, mas podemos 

observar que isso não ocorria, pois,  

 
poucos eram os educandos que ficavam em salas regulares, a 
maioria era encaminhada às classes especiais que – em muitos 
casos – ficavam como depositárias não das crianças que 
apresentavam deficiências reais, mas daquelas que embora não 
apresentassem deficiências, fracassavam no ensino fundamental. 
Aqueles que apresentavam deficiências reais geralmente eram 
encaminhados para as escolas especiais e os mais comprometidos, 
em grande parte, permaneciam em casa sem atendimento 
(MARTINS, 1999, p.136). 

 

Com uma escola sem conhecimento sobre deficiência e o preconceito contra 

essas pessoas que ainda prevalecia, podemos notar que, apesar do movimento pela 

integração, ainda havia a exclusão dos alunos que fugiam às normas, que não se 

ajustavam aos parâmetros estabelecidos pela escola regular e pela sociedade. Tais 

alunos, quando não eram encaminhados para as escolas especiais, eram ignorados 

no processo educativo da escola regular, tendendo comumente à evasão.  

A partir da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu, no art. 208, inciso 

III, o direito das pessoas com necessidades especiais receberem educação, 



44 

 

preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 2001), podemos notar 

gradual esforço do governo no sentido de estabelecer que esse alunado seja 

atendido, de forma prioritária, em escolas regulares. 

Ainda assim havia a exigência da maioria das escolas de que, para ser 

inserido e permanecer no ambiente regular de ensino, cabia ao aluno ajustar-se à 

escola. 

Mas, pouco a pouco, surgiram diversas dúvidas quanto à educação 

ministrada às pessoas com deficiência e às demais que ainda eram excluídas na 

época, buscando encontrar respostas mais significativas quanto ao processo de 

ensino-aprendizagem do que aquelas adotadas pelo movimento em prol da 

integração escolar.  

Assim, apoiado fortemente em noções sócio construtivistas que defendem 

que o aluno necessitava de interação social, em ambiente regular de ensino, para o 

seu desenvolvimento cognitivo, surge um novo paradigma: a inclusão (MARTINS, 

2008). 

Podemos destacar, ainda, dois eventos mundiais como de muito importantes 

na busca da escola para todos os alunos – entre quais os que apresentam 

necessidades especiais. O primeiro é a Conferência Mundial de Educação para 

Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, no período de 5 a 9 de março de 1990, 

que deu origem à ―Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das 

Necessidades Básicas de Aprendizagem‖ e o segundo é a Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, realizada na 

cidade de Salamanca, na Espanha, no período de 7 a 10 de junho de 1994, onde os 

participantes de vários países aprovaram a denominada ―Declaração de 

Salamanca‖. 

Considerada um marco no tocante à inclusão na Declaração de Salamanca 

(1994),  

 

a educação foi discutida como uma questão de direitos humanos, 
sendo declarado, entre outros aspectos, que as pessoas com 
deficiência devem fazer parte das escolas, as quais precisam 
modificar seu funcionamento para incluir todos os alunos, 
oferecendo-lhes uma educação de qualidade, a fim de que possam 
assumir seus lugares de direito na sociedade (SANTOS, M. 2000, 
apud PESSOA DA SILVA, 2005, p.20). 

 



45 

 

A educação – agora vista como uma questão de direitos humanos – 

disponibiliza à pessoa com deficiência, bem como às que apresentam outras 

necessidades educacionais especiais, um direito que  antes lhes era negado, o 

direito a uma educação que deve compreender e se ajustar às suas necessidades.  

O paradigma da inclusão vem combater a exclusão social e, no âmbito da 

educação, busca superar a visão da integração onde ―[...] o aluno deve adaptar-se à 

escola, e não necessariamente uma perspectiva de que a escola mudará para 

acomodar uma diversidade cada vez maior de alunos‖ (MITLLER, 2003, p. 34).  

A inclusão, portanto, pode ser definida como sendo ―[...] o processo pelo qual 

a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com necessidades especiais e, simultaneamente, essas se preparam para assumir 

seus papéis na sociedade‖ (SASSAKI, 1997, p.41).  

Nesta perspectiva, existe a necessidade de mudança de atitude, não somente 

das pessoas sem deficiência, mas de todos os envolvidos no processo inclusivo. 

Assim, ―[...] o que idealizamos é fruto de um processo, às vezes longo e sofrido, 

implicando, fundamentalmente, na mudança de atitudes dos sujeitos envolvidos que, 

além de atores devem ser autores de sua história‖ (CARVALHO, 2004, p. 71).  

De acordo com Martins (2003), a metáfora do caleidoscópio é a que mais se 

assemelha à inclusão, pois a diversidade de pedaços de vidro, com cores e formas 

diferentes nele existentes, refletidas nos espelhos, são que possibilitam a beleza do 

objeto e a criação de figuras e imagens variadas. Para tanto, são necessárias todas 

as peças, pois a retirada de uma delas torna a imagem menos rica. Quando 

utilizamos essa imagem, percebemos que, para as crianças de uma maneira geral, 

incluindo nesse contexto as que apresentam necessidades especiais em 

decorrência das deficiências ou de outra necessidade educativa especial que 

apresentam, o seu desenvolvimento e a sua evolução dependem de um ambiente 

variado, que só pode lhe ser propiciado na classe regular. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90) destaca no capítulo 

IV, artigo 55, que ―[...] os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus 

filhos ou pupilos na rede regular de ensino‖ (BRASIL, 1996). Por sua vez, a Lei n.º 

9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determina no inciso III, 

Art. 5º que o 
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[...] acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação 
comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 
legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o 
Poder Público para exigi-lo. 

 

Reconhece-se que o direito à educação, previsto em lei, para todos os 

cidadãos é acompanhado pela obrigação de todos os pais matricularem seus filhos. 

Assim, torna-se inadmissível a negação do ingresso do aluno em escolas regulares 

em virtude da deficiência ou outra necessidade educacional especial apresentada, 

sendo, inclusive, prevista uma punição para aqueles que negarem a sua matrícula 

em estabelecimentos de ensino regular. 

Considerada pela ONU como sendo o primeiro grande tratado sobre os 

direitos humanos do século XXI, a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, realizada em 2006, apresenta um compromisso com a 

garantia dos direitos, das liberdades e do respeito à dignidade de pessoas no mundo 

inteiro (DANTAS, 2012). 

A Convenção foi aprovada pelo Brasil através do Decreto 186, de 09 de julho 

de 2008, sendo promulgada em 25 de agosto de 2009, com o Decreto 6.949, através 

do qual aceita e se compromete a cumpri-la, integralmente, dando ao documento 

caráter de emenda constitucional, assumindo o compromisso com a efetiva inclusão 

das pessoas com deficiência, a partir de políticas públicas mais efetivas em todas as 

áreas. 

Com todo o movimento existente, da parte de profissionais e pais, bem como 

da política educacional em vigor no país, vem ocorrendo significativa ampliação do 

número de educandos com necessidades educacionais especiais diversas na 

escola.  

Existe, portanto, a obrigatoriedade da matrícula de alunos com deficiência em 

escola regular, mas enfatizamos que o fato desses educandos estarem na sala de 

aula comum não é suficiente. É preciso um efetivo trabalho da escola para garantir a 

sua educação, por isso é que, com a proposta de inclusão, nasce a proposta da 

educação inclusiva.  

Ao falarmos em educação inclusiva estamos destacando não apenas o 

número de alunos matriculados no ambiente regular de ensino, mas também as 

diversas condições que a escola proporciona para a qualidade do ensino e a efetiva 

aprendizagem de todos os educandos.  
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A educação inclusiva, pois, busca  

 

garantir acesso e participação de todas as crianças em todas as 
possibilidades de oportunidades oferecidas pela escola e impedir a 
segregação, e o isolamento. Essa política foi planejada para 
beneficiar todos os alunos, incluindo aqueles pertencentes a minorias 
linguísticas e étnicas, aqueles com deficiência ou com dificuldades 
de aprendizagem, aqueles que se ausentam constantemente das 
aulas e aqueles que estão sob o risco de exclusão (MITLLER, 2003, 
p.25). 

 

A educação inclusiva desafia a escola a modificar-se de modo a atuar de 

acordo com as necessidades do alunado, buscando qualidade na educação de 

todos. A escola inclusiva busca a educação de qualidade não apenas para pessoas 

com deficiência, mas para todos os alunos. Combate a exclusão das mais diversas 

formas (MARTINS, 2008).  

Esse entendimento é reforçado por Stainback e Stainback (1999, p.21) 

quando afirmam que a educação inclusiva é ―[...] a prática da inclusão de todos – 

independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural – 

em escolas e salas de aula provedoras, onde as necessidades desses alunos sejam 

satisfeitas‖. Assim, fica evidenciada a abertura da escola para receber a todos, 

independentemente de suas diferenças, quer sejam elas mais ou menos 

significativas. 

De acordo com Brasil (2013, p.29) houve um crescimento do número de 

matrículas de pessoas com deficiência em escolas e classes regulares, superando 

as matrículas em escolas ou classes especiais, conforme podemos perceber 

analisando o gráfico 2, situado a seguir. 
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Gráfico 2- Evolução da matrícula de crianças com deficiência na educação infantil – 

2007 – 2012 

 

Fonte: Censo escolar (BRASIL, 2013) 

 

Vale à pena ressaltarmos que, apesar do crescimento do número de 

matrículas existente, isto não significa que o aluno está incluído.  Isso porque, 

inclusão escolar não é apenas o simples ingresso do aluno com deficiência ou outra 

necessidade educacional especial na escola comum, ou seja, não é apenas a 

garantia, pela lei, da matrícula de um educando em uma turma regular, a sua mera 

inserção física na classe, mas a sua permanência com qualidade no ambiente 

escolar (MARTINS, 2008). 

Para que uma escola seja inclusiva, esta deve ir além de favorecer um 

ambiente de socialização, possibilitando também que todos os alunos adquiram 

elementos e processos culturais (NUNES, 2011). A partir disso, podemos perceber, 

claramente, que, no centro do ensino baseado na inclusão, temos o aluno. No seu 

processo educativo deve ser adotada uma educação cooperativa, com valorização 

do indivíduo e aceitação da diversidade. 

 

4.2 A EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM NATAL-RN 

 
Inicialmente, o atendimento destinado às pessoas com deficiência no Rio 

Grande do Norte, acompanhando o que ocorria no Brasil, teve inicio coma criação 
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de algumas instituições especializadas na década de 50, do século XX, em Natal-

RN:                        

 o Instituto de Proteção aos Cegos e Surdos-Mudos do Rio Grande do Norte 

(1952), posteriormente denominado de Instituto de Educação e Reabilitação 

de Cegos do Rio Grande do Norte (1952), pelo Dr. Ricardo César Paes 

Barreto, no intuito de trabalhar a educação, habilitação e reabilitação das 

pessoas cegas ou com deficiências visuais graves, em busca da 

independência e autonomia; 

 a Sociedade Professor Heitor Carrilho (1955), que foi criada por iniciativa de 

Severino Lopes da Silva, Paulo Dias,  Sinésio Dias, Eider Furtado, Rui Paiva, 

Adoasto de Souza, Raimundo Chaves e Militão Chaves, buscava, 

inicialmente, atender a egressos de hospitais psiquiátricos. Posteriormente, 

criaram a Clínica Pedagógica Heitor Carrilho, a qual teve por objetivo oferecer 

assistência a alunos com dificuldades de aprendizagem e portadores de 

deficiência5; 

 a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE (1959), que foi 

criada por pessoas que faziam parte da Clínica Pedagógica Heitor Carrilho, 

inclusive pais, e que por muito tempo a ela ficou atrelada (COELHO DOS 

SANTOS, 2012) 

O direito ao atendimento de alunos com deficiência em classes regulares de 

ensino, no Rio Grande do Norte, foi garantido legalmente - seguindo o que estava 

determinado na Constituição de 1988 - a partir da Constituição Estadual de 1989, 

que detalhava no art.138, inciso III, que o Estado e os municípios devem garantir 

―[...] atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino‖. 

Em 1990, a Lei Orgânica do Município de Natal no art.165 estabeleceu que: 

―É assegurada aos deficientes matrícula na rede municipal, na escola mais próxima 

de sua residência em turmas comuns, ou, quando especiais, conforme critérios 

determinados para o tipo de deficiência‖. 

Com a lei estadual nº 6.255, de 10 de janeiro de 1992, fica estabelecido que: 

 

                                                
5 Como, então, eram denominadas as pessoas com deficiência. 
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Art. 1º - O Estado assegurará às pessoas portadoras de deficiência, 
atendimento educacional na rede regular de ensino, com recursos 
humanos materiais e equipamentos especializados. 
Art. 2º - As escolas da rede oficial de ensino deverão reservar 
espaço físico apropriado ao acompanhamento educacional das 
pessoas portadoras de deficiência. 

 
Somente em 1995, segundo Castro (1997), o município de Natal elaborou a 

Proposta do Ensino Especial da Rede Municipal de Ensino. O objetivo deste seria 

integrar alunos com deficiência no contexto educacional do município de Natal/RN, 

garantindo o exercício da cidadania de modo a respeitar a sua expressão de 

pensamentos, desejos e emoções.  

A Resolução nº 001/96 do Conselho Estadual de Educação do (CEE), dispõe 

sobre a educação de alunos portadores de deficiência, bem como de altas 

habilidades e de condutas típicas. Nela fica evidenciado em seu artigo 5º 

 

O atendimento educacional a aluno portador de deficiência, de 
acordo com a área a que se destine, deve ser oferecido com 
observância das seguintes prescrições: 
I - A aprendizagem acadêmica deve ocorrer em sala de aula do 
ensino regular, em conjunto com os demais alunos que a este 
freqüentam: 
II - O aluno que em virtude de dificuldades, individuais, não se ajustar 
ao processo de ensino regular é encaminhado para receber 
adequado atendimento educacional complementar, na própria escola 
ou, fora dela, em instituições especializadas. 
III - O encaminhamento previsto no inciso anterior é providenciado: 
a) Pelo órgão especializado do sistema de ensino do Estado, quando 
se tratar de aluno pertencente a estabelecimento da rede escolar 
estadual; 
b) Pelo órgão especializado do respectivo município, quando se 
tratar de aluno pertencente a estabelecimento de ensino municipal; 
c) Pela respectiva direção, quando se tratar de aluno pertencente a 
estabelecimento da rede particular de ensino. 

 

Diante disso, compreendemos que há uma mudança de concepção, tendo em 

vistas que a inclusão está presente na preocupação, não apenas no que diz respeito 

à interação entre os alunos, mas também no tocante ao seu desenvolvimento 

acadêmico dos educandos com deficiência. Não é descartada, porém, a 

possibilidade do atendimento especializado paralelo ao ensino regular. Tal ideia é, 

posteriormente, reforçada com a LDB nº 9.394/96. 

No ano de 2013, observamos um número significativo de pessoas com 

deficiência matriculadas no ensino regular do Rio Grande do Norte. Na Educação 
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Infantil são 709 crianças matriculadas, no Ensino Fundamental 8.824 alunos, no 

Ensino Médio são 849 alunos e no Ensino de Jovens e Adultos são 1.270 alunos, 

conforme evidencia o quadro 2, situado abaixo: 

 

QUADRO 2 – Matrícula inicial dos alunos com deficiência no ensino regular no Rio 

Grande do Norte em 2013. 

Unidades da 
Federação 
Municípios 

Dependência 
Administrativa 

Matrícula inicial 

Educação Especial  
(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) 

Educação Infantil 
Ensino 

Fundamental 
Médio 

EJA Presencial 

Creche 
Pré- 

escola 
Anos 

Iniciais 
Anos 
Finais 

Funda 
mental Médio 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Estadual 
Urbana 

0 0 0 0 961 386 860 314 834 7 542 0 77 0 

Estadual 
Rural 

0 0 0 0 91 19 34 13 8 0 24 0 0 0 

Municipal 
Urbana 

116 27 402 5 2.8
53 

420 1.1
59 

164 0 0 541 0 0 0 

Municipal 
Rural 

31 0 128 0 1.1
41 

122 264 23 0 0 86 0 0 0 

Estadual e 
Municipal 

147 27 530 5 5.0
46 

947 2.3
17 

514 842 7 1.1
93 

0 77 0 

Fonte: INEP, 2013 

 

Nessa perspectiva, destacamos a grande diferença no número de matrículas 

em cada nível de ensino. Observamos que as matrículas ainda estão bastante 

centradas no Ensino Fundamental, especialmente nos anos iniciais. Está 

comprovado, ainda, o pequeno número de crianças com deficiência matriculadas na 

Educação Infantil, evidenciando a necessidade de uma maior orientação às famílias 

nesse sentido, bem como de alunos que chegam ao Ensino Médio. Neste último 

caso, pode ser resultado de um processo de inclusão ainda mal conduzido, em 

decorrência das dificuldades enfrentadas no processo educacional, ou, até mesmo, 

de uma inclusão educacional inexistente nesse nível de ensino. 

No tocante à esfera municipal de Natal, quanto ao atendimento de pessoas 

com deficiência, o Conselho Municipal de Educação, através da Resolução nº 

05/2009 (ANEXO A), estabeleceu normas para o Sistema Municipal de Ensino do 

Natal/RN, que, dentre outros aspectos, direciona a organização das turmas com 

educandos com deficiência, considerando os níveis e modalidades de ensino e o 

quantitativo de educando por turma (Quadro 3) : 
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Quadro 3 – Orientações para organização do Sistema Municipal de Ensino do 

Natal/RN 

 

Fonte: Resolução nº 05/2009, estabelecida pelo Conselho Municipal de Educação de 

Natal/RN. 
 

Com isso, no ano de 2013, podemos destacar que tivemos o seguinte número 

de matrícula de alunos com deficiência no sistema municipal de Educação da cidade 

de Natal/RN: 

 

Quadro 4 – Número de crianças com deficiência matriculadas em escolas 
municipais de Natal, em 2013. 

Matrícula inicial 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) 

Educação Infantil 
Ensino 

Fundamental 
Médio 

EJA Presencial 

Creche 
Pré- 

escola 
Anos 

Iniciais 
Anos 
Finais Fundamental Médio 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

Par 
cial 

Inte 
gral 

 

1 21 54 2 576 65 254 13 0 0 133 0 0 0 
 

Fonte: INEP, 2013 
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Verificamos, assim, que no ano de 2013, os 73 centros de educação infantil 

do município de Natal atenderam a 78 crianças com deficiência, um quantitativo que 

consideramos ainda muito pequeno.  

Apesar disso, observamos que o Plano Municipal de Educação vigente (PME 

2005 -2014), que apresenta como diretriz para a educação infantil a ―Implementação 

da política para a Educação Infantil, que garanta o acesso, a permanência e o 

desenvolvimento integral da criança e que considere a indissociabilidade entre o 

CUIDAR e o EDUCAR, complementando a ação da família e da comunidade‖ 

(NATAL, p.22, 2005), não abrange a criança com deficiência em seus objetivos e 

metas, destacando adaptações apenas relativas às necessidades de crianças dessa 

etapa de ensino. Ao discorrer sobre Educação Especial, o PME não aponta nenhum 

aspecto relativo à inclusão da criança com deficiência, especificamente, na 

Educação Infantil. O assunto é tratado de modo geral, situando apenas algumas 

informações relativas ao tema, sem propor quaisquer metas ou objetivos. 

Podemos constatar, a partir da análise feita, que apesar de terem ocorrido 

avanços significativos na perspectiva da educação de pessoas com deficiência e 

com outras necessidades educacionais especiais, numa perspectiva inclusiva, 

muitas barreiras ainda precisam ser derrubadas para que ocorra efetivamente a 

inclusão escolar, nos diversos níveis de ensino. 

 

4.3 BARREIRAS A SEREM SUPERADAS 

 

Para que os alunos com deficiência tenham qualidade no ensino, Carvalho 

(2004, p. 72) aponta como necessário, primeiramente: 

 

[...] remover barreiras, sejam elas extrínsecas ou intrínsecas aos 
alunos, buscando-se todas as formas de acessibilidade e de apoio de 
modo a assegurar (o que a lei faz) e, principalmente garantir (o que 
deve constar no projeto político-pedagógico dos sistemas de ensino 
e das escolas e que deve ser executado) tomando-se as 
providenciais para efetivar ações para o acesso, ingresso e 
permanência bem sucedida.  

 

É importante destacar que a escola deve estar preparada para receber esse 

alunado, não só para um ingresso dos referidos alunos na escola, mas para a sua 
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permanência bem sucedida naquele ambiente de ensino. Para tanto, ainda se faz 

necessária a derrubada de diversas barreiras. 

Dentre as barreiras a serem eliminadas para a efetiva inclusão dos alunos 

com deficiência na escola regular podemos destacar barreiras de cunho 

arquitetônico, atitudinal e pedagógico.  

 

 Barreiras arquitetônicas: 

 

Dificultam o acesso da pessoa com deficiência às escolas regulares. Tornam 

o ambiente não acessível para muitas pessoas que apresentam dificuldades de 

locomoção.  

Com enfoque na acessibilidade física, essas barreiras se manifestam, 

segundo Carvalho (2004), por meio da: 

a) Insuficiência ou inexistência de meios de transportes adaptados – a Lei 

9.394/96, no art.4, parágrafo VIII, afirma ser dever do Estado, ao menos na 

educação pública, atendimento ao aluno, dentre outras coisas, por meio de 

transporte. E de acordo com a Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, no 

Capítulo VI, art. 16, os ―[...] veículos de transporte coletivo deverão cumprir os 

requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas‖, mas 

nas ruas ainda é rara a visualização do transporte coletivo adaptado. Com isso, 

pessoas que apresentam dificuldades de locomoção são impedidas de chegar à 

escola. 

 

b) Falta de esteiras rolantes, rampas ou elevadores que facilitem a entrada na 

escola e, nela, dificuldade ou impossibilidade de acesso aos andares existentes, 

embora esteja previsto na Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, no Capítulo III 

dispondo sobre elementos da urbanização que  

 

Art. 5º: O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos 
e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e 
as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de 
veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros 
estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (BRASIL, 2000). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument
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Caso não ocorra o que está previsto na lei, os alunos com deficiência física, 

por exemplo, estarão dependendo – muitas vezes – da força física e da 

disponibilidade de outras pessoas para terem acesso à sala de aula e a outros 

ambientes existentes na instituição escolar, o que muitas vezes pode ser algo 

constrangedor para eles. 

 

c) Falta ou inadequação de sinalização informativa e indicativa direcional: ambos 

não permitem garantir o direito à informação e à comunicação (BRASIL, 2000), 

prejudicando, também, a mobilidade e a independência do aluno com deficiência. 

 

d) Superfícies irregulares, instáveis, com desníveis e derrapantes, nos pisos de 

circulação interna e externa, no terreno da escola:  

 

Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante 
sob qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos 
com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). Admite-se 
inclinação transversal da superfície até 2% para pisos internos e 3% 
para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de 5%. 
Inclinações superiores a 5% são consideradas rampas [...] 
Recomenda-se evitar a utilização de padronagem na superfície do 
piso que possa causar sensação de insegurança. 
Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas 
acessíveis (ABNT, 2004, p.39). 

 

É importante ressaltar que as condições do piso também podem implicar na 

ausência da locomoção por falta de domínio nessas condições. Pessoas com 

cadeira de rodas ou com deficiência visual podem deixar de se deslocar no local 

pelo fato de não ter segurança.  

 

e) Rampas com inclinações inadequadas e sem patamares nos segmentos das 

rampas podem fazer com que, por exemplo, uma pessoa com cadeira de rodas ao 

subir, se canse antes de chegar ao fim do percurso, e com a falta de patamares, 

desça de forma desgovernada. Lembramos que é considerada rampa, a ―Inclinação 

da superfície de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento. Consideram-se 

rampas aquelas com declividade igual ou superior a 5%‖ (Ibdem). 
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f) Áreas de circulação livres de barreiras para a movimentação das cadeiras de 

rodas (em linha reta ou rotação) - a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) estabelece que se tenha um caminho acessível, ou seja, um  

 

Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os 
ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que 
possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as 
pessoas, inclusive aquelas com deficiência. A rota acessível externa 
pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de 
travessia de pedestres, rampas, etc. A rota acessível interna pode 
incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores etc... 
(ABNT, 2004. p.04). 
 

g) Portas com dimensões que dificultam ou impedem sua abertura e a 

movimentação entre os cômodos que separa: ―as portas, em geral, inclusive de 

elevadores, devem ter um vão livre de, no mínimo, 0,80 m e altura mínima de 2,10 

m. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 

0,80 m.‖ (ABNT, 2004, p.51). Algumas salas apresentam portas menores do que a 

largura de, por exemplo, uma cadeira de rodas; 

 
h) Sanitários inadequados, sem barras de apoio ou bacias sanitárias e 

lavatórios acessíveis: tal situação, comumente, é vivenciada nas escolas, mesmo 

sendo tão disseminado, hoje, que sanitários adequados são importantes. E de 

acordo com a ABNT (2004, p.64), pelo menos ―[...] 5% dos sanitários, com no 

mínimo um sanitário para cada sexo, de uso dos alunos, devem ser acessíveis [...]. 

Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis para 

acessibilidade‖. 

 

 i) Mobiliário escolar inadequado às necessidades dos usuários: muitas vezes 

para que o aluno com deficiência frequente a escola é necessário um mobiliário 

adequado. Na ABNT (2004, p.87) encontramos referência a respeito de que  

 

Todos os elementos do mobiliário interno devem ser acessíveis, 
garantindo-se as áreas de aproximação e manobra e as faixas de 
alcance manual, visual e auditivo [...]; 
Nas salas de aula, quando houver mesas individuais para alunos, 
pelo menos 1% do total de mesas, com no mínimo uma para cada 
duas salas de aula, deve ser acessível a P.C.R.6 Quando forem 

                                                
6 PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas, segundo a norma da ABNT (2004) 
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utilizadas cadeiras do tipo universitário (com prancheta acoplada), 
devem ser disponibilizadas mesas acessíveis a P.C.R. na proporção 
de pelo menos 1% do total de cadeiras, com no mínimo uma para 
cada duas salas [...]; 
As lousas devem ser acessíveis e instaladas a uma altura inferior 
máxima de 0,90 m do piso. 
Deve ser garantida a área de aproximação lateral e manobra da 
cadeira de rodas [...]; 
Todos os elementos do mobiliário urbano da edificação como 
bebedouros, guichês e balcões de atendimento, bancos de alvenaria, 

entre outros, devem ser acessíveis, [...]. (pessoa em cadeira de 
rodas) 

 

A presença de qualquer uma dessas ou de outras barreiras no ambiente 

escolar pode ocasionar um acidente e/ou impossibilitar a locomoção independente 

do indivíduo. Normalmente, são encontradas nas escolas várias barreiras 

arquitetônicas e o aluno com deficiência física ou visual depende do auxílio de 

outras pessoas para ter acesso aos diversos ambientes escolares. 

 

 Barreiras atitudinais: 

 

Outro obstáculo que é necessário ser retirado – e que podemos considerá-lo 

como o de maior urgência a ser derrubado – para favorecer o ingresso e a 

permanência, com qualidade, da criança com deficiência ou com outras 

necessidades especiais, na escola regular é a barreira atitudinal. Isto decorre do fato 

de que as ―[...] barreiras atitudinais não se removem com determinações superiores‖ 

(CARVALHO, 2004, p.77). 

Essa autora explicita que examinar o sentimento e o pensamento de 

professores e colegas em relação à criança com deficiência ou com outra 

necessidade educativa especial, assim como as concepções de diversidade que os 

professores apresentam pode retratar as barreiras atitudinais existentes. Essas 

barreiras, comumente, se originam da representação ou do imaginário social 

existente sobre essas pessoas. 

De acordo com Apoluceno (2006), para que os preconceitos e estigmas 

existentes em relação às pessoas com deficiência sejam trabalhados, a fim de 

favorecer a inclusão dessa pessoa na sociedade, faz-se necessário o movimento 

ético-libertador, com a diferença sendo percebida como alteridade.  

Nesse movimento temos: 
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1 A experiência monológica ou reconhecimento da dor do outro, 

que implicas no reconhecimento da igualdade do outro sujeito, 
da vítima como ser vivente;  
 

2 Consciência crítica da negatividade da vítima como vítima, por 

meio da descoberta da vítima como ser ―afetado‖, ―não-
participante‖, ―oprimido‖ e excluído do direito de viver como 
sujeito; 
 

3 Consciência crítica sobre o sistema como causa da 
negatividade da vítima. Sistema compreendido como não-

verdade, causa originária de vítimas exploradas, encobertas, 
discriminadas e excluídas; 
 

4 Consciência ético-crítica do sujeito (outro) negado pelo sistema. 

A tomada de consciência do Outro como oprimido-excluído e 
como sujeito ético digno, não só como igual, mas como o Outro 
(alteridade) que a comunidade hegemônica nega, implica em 
responsabilidade das próprias vítimas de se auto-reconhecerem 
como dignas e afirmarem-se como auto-responsáveis por sua 
libertação, bem como em ações de solidariedade entre os 
indivíduos ao assumirem a responsabilidade pelo outro 
vitimado. 

5 Compromisso ético-crítico com a transformação da realidade 
causadora de vítimas. A organização e a construção de um 

projeto de libertação, com o desenvolvimento de ações 
factíveis, criativas e libertadoras, que possibilitem a 

transformação das vítimas em sujeitos éticos (Ibidem, p. 75). 
 

Consideramos, então, que ao se colocar no lugar do outro existe a 

possibilidade de uma reflexão sobre conceitos que causam o preconceito. É 

importante ressaltarmos que grande parte das barreiras pedagógicas são 

decorrentes de barreiras atitudinais, pois, da concepção, ou seja, do conceito de 

deficiência que existe na escola, ou no professor, dependerá, também, a adaptação 

ou a busca de recursos e materiais pedagógicos que possibilitem a aprendizagem e 

favoreçam a inclusão. 

 

 Barreiras pedagógicas 

No tocante ao aspecto pedagógico, é importante ressaltarmos que existem 

diversas barreiras que são necessárias serem removidas para favorecer um 

processo de aprendizagem mais significativo para o aluno. Segundo Ainscow (1997), 

para uma educação que compreenda as dificuldades de cada aluno faz-se 

necessária a utilização do melhor recurso: o aluno. 
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De acordo com Martins (2009) e Carvalho (2004), é preciso – entre outros 

aspectos – tomar algumas providências referentes à: 

 

a) Adequação curricular 

Adaptar o currículo da escola é uma estratégia necessária, em muitos casos, 

para o professor ter mais condição de compreender e atender à necessidade dos 

alunos sob sua responsabilidade. 

 Carvalho (2004, p.85) destaca que ―[...] a existência de currículos abertos e 

flexíveis às adaptações é uma condição fundamental para organizar as respostas 

educativas compatíveis com as necessidades de qualquer aluno [...]‖. Sua afirmativa 

está em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), 

que prevê, no art. 59, inciso I, que o sistema de ensino deve garantir aos alunos ―[...] 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades‖.  

A adaptação curricular deve compreender, além dos métodos, também os 

recursos e técnicas que podem ser utilizadas para melhorar as condições de 

aprendizagem do alunado. Isso porque ―[...] um currículo acessível proporciona para 

todos os alunos, sem exceção, oportunidades para participar totalmente das 

atividades e para experienciar o sucesso, sendo um fundamento essencial para a 

inclusão‖ (MITLLER, 2003, p.158). 

 Por sua vez, Magalhães (2009, p.163) afirma que 

 

as interfaces entre currículo – em perspectiva crítica – práticas 
inclusivas e formação de professores podem ser caminhos na 
construção de uma escola de qualidade na qual as 
mudanças/inovações não sejam homogeneizantes, mas capazes de 
propiciar a reflexão sobre a prática docente e, outrossim, sobre os 
determinantes sociais, políticos e culturais que emolduram tais 
práticas.  

 

Compreendemos, então, que a flexibilidade do currículo depende da 

concepção do professor acerca de ensino frente à diversidade do alunado e, para 

que essa concepção seja favorável à inclusão, é imprescindível garantir capacitação 

aos professores. 
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b) Capacitação de professores e reflexão da prática 

Apesar da criança com deficiência ter garantido o direito ao acesso à escola 

regular, observamos que isso não garante que ela terá uma educação de qualidade, 

pois existem docentes que estão atuando com tais educandos sem qualquer preparo 

para permitir uma educação inclusiva. Sobre esse tema, Ribas afirma que existem 

professores 

 

[...] que não têm o devido preparo, não sabem avaliar características 
diferenciadas em alunos diferenciados. Aprendem e transmitem os 
conteúdos de suas disciplinas como se tivesse, na sala de aula, uma 
coletividade uniforme de alunos idênticos (2007, p. 95).  

 

De acordo com Sacristan (2000), a epistemologia do docente é parte 

substancial de seus objetivos profissionais e essas perspectivas são influenciadas 

por experiências culturais que o docente adquire  

 

ao longo de sua formação, sendo a base da valorização que farão do 
saber e das atitudes, da ciência, do conhecer e da cultura. 
Perspectivas que colocarão em ação quando tiver que ensinar os 
alunos para que aprendam (p. 182).  

 

A concepção que apresentam sobre os alunos com necessidades educativas 

especiais pode dificultar o processo de inclusão, mas também pode ser 

transformada de acordo com a vivência, experiência ou reflexão que o professor faz 

a respeito de algo, ou seja, durante o processo de formação tanto inicial, quanto 

contínuo.  

A dificuldade desse trabalho pode ser explicada, como afirma Carvalho 

(2004), por que:  

 

[...] professores alegam (com toda razão) que em seus cursos de 
formação não tiveram a oportunidade de estudar a respeito, nem de 
estagiar com alunos da educação especial. Muitos resistem, 
negando-se a trabalhar com esse alunado enquanto outros os 
aceitam, para não criarem áreas de atrito com a direção das escolas. 
Mas, felizmente, há muitos que decidem enfrentar o desafio e 
descobrem a riqueza que representa o trabalho na diversidade (p. 
27). 

 

Vale lembrar que a formação inicial deve proporcionar ―[...] estratégias para 

desenvolver o seu trabalho com alunos que apresentam necessidades específicas, 
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de modo a poder oferecer-lhes respostas adequadas em situações cotidianas‖ 

(GONZÁLEZ, 2002, p.245) e a formação continuada deve buscar suprir falhas da 

formação inicial e/ou atualizar o conhecimento (MARTINS, 2009). 

Para que a inclusão se efetive, realmente, necessário se faz que os 

professores invistam 

 

[...] nas potencialidades de aprendizagem de seus alunos, atendendo 
às suas necessidades e propondo atividades que favoreçam o seu 
desenvolvimento. Porém como muitas vezes não há um perfil único 
da deficiência, é necessário um acompanhamento individual e 
contínuo, tanto da família como do docente e até de outros 
profissionais (COUTO PIMENTEL, 2012, p.142). 

 

Com isso, fica evidenciada a grande importância de se investir em estudos 

nessa área, não somente durante a formação inicial do professor, mas também na 

formação em serviço ou continuada. Existem professores que atuam com crianças 

que apresentam necessidades educacionais especiais sem qualquer informação 

sobre o assunto, tendo, muitas vezes, uma concepção ultrapassada sobre 

diversidade humana, o que pode influenciar de forma negativa no processo 

educacional empreendido com esses educandos no ambiente regular de ensino. 

A avaliação do trabalho pelo professor, em processo, com apoio da equipe 

escolar, quando é bem conduzida, possibilita repensar o currículo de maneira a 

promover a aprendizagem dos alunos, sem distinção, de acordo com seu ritmo 

próprio. Esse processo, além de instrumento de replanejamento das atividades, 

pode contribuir para acompanhar e avaliar o trabalho da instituição. 

c) Recursos materiais 

Vários professores reclamam sobre a carência ou o estado de conservação 

de recursos para uma boa aula (CARVALHO, 2000). De acordo com Melo (2008, 

p.53), ―[...] temos que desmistificar a ideia existente de que todos os alunos com 

deficiência precisam de métodos e recursos pedagógicos adaptados para poder 

desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem‖.  

Alguns, como é o caso dos alunos que apresentam deficiência intelectual, 

exigem apenas adaptações no ritmo de trabalho pedagógico, na forma de transmitir 

os conteúdos proporcionando maior concretização das informações, nos 

mecanismos de avaliação, sem que haja necessidade de equipamentos e materiais 

específicos. Outros alunos, porém, vão carecer de métodos, equipamentos e de 
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material didático específico. Este é o caso dos alunos cegos, que vão requerer, para 

a aprendizagem da leitura e escrita, o uso do sistema braille, bem como a utilização 

de materiais didáticos específicos, tais como reglete e punção, entre outros, e dos 

alunos com deficiência física  ou múltipla, que vão requerer a adoção de recursos de 

comunicação  alternativa/ aumentativa (tais como pranchas de comunicação e 

vocalizadores portáteis) e recursos de alta ou baixa tecnologia para propiciar o 

acesso ao conhecimento (livros digitais, livros com caracteres ampliados, 

engrossadores de lápis, órteses para digitação, computadores com programas 

específicos, entre outros (BRASIL, 2007).  

A visão distorcida ou inadequada que ainda existe sobre tais pessoas e sua 

educação decorre, muitas vezes, da falta de conhecimento ou da carência de 

orientação adequada, que pode ser ministrada através de uma formação docente de 

qualidade, tanto inicial, quanto contínua, de maneira coerente com a realidade 

vivenciada em escolas regulares. 

 

d) Trabalho conjunto com os pais 

A melhoria da relação família/escola tem apresentado significativos resultados 

no processo de aprendizagem de todos os alunos, pois ―[...] não podemos esquecer 

que as crianças e suas famílias são protagonistas do projeto educativo‖ (BRASIL, 

2006b, p.62).  

Embora esse processo exija tempo e demande um planejamento de ações 

coerentemente com a realidade das famílias, de acordo com Mitller (2003, p.213) 

 

Uma verdadeira parceria, como em qualquer relação próxima, implica 
respeito mútuo baseado em uma vontade para aprender com o outro, 
uma sensação de propósito comum, um compartilhamento de 
informação e alguns acrescentariam, um compartilhamento de 
sentimentos. 

 

A parceria com os pais é, portanto, de fundamental importância para a 

qualidade do ensino. Segundo Paula (2007, p.9), os ―[...] pais, mais do que ninguém, 

conhecem e sabem o que mais ajudará no desenvolvimento de seus filhos, para que 

cresçam confiantes e felizes‖. 

Esses, portanto, devem ser incentivados a participar de reuniões que visem 

discutir questões sobre a educação de seus filhos, colaborando com sugestões com 

vistas a melhorar também o trabalho empreendido na escola. 
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 Essa relação possibilita aos professores aprenderem com os pais o melhor 

caminho para a interação e aprendizagem do aluno, assim como permite que os 

pais, com o auxilio dos professores, possibilitem que em casa haja uma continuação 

da aprendizagem escolar desenvolvida com os educandos, trazendo contribuições 

valiosas ao processo educacional. 
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5  A CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL 
 

5.1 ALGUNS ASPECTOS RELATIVOS À PARALISIA CEREBRAL 

 
A descrição relativa à paralisia cerebral teve início a partir dos estudos 

realizados pelo ortopedista inglês William John Little, em 1843, ―[...] baseados em 

um grupo de 47 crianças, que apresentavam um quadro de rigidez espástica‖ 

(SILVEIRA, KROEFF, 2009, p. 206).  

Segundo Rotta et all (1984 apud  SILVEIRA, KROEFF, op.cit), Freud foi quem 

denominou a condição de Paralisia Cerebral - PC, buscando diferenciá-la da 

Paralisia Infantil, que é causada pelo vírus da poliomielite. 

A paralisia cerebral foi considerada por Littler (1862 apud SILVEIRA, 

KROEFF, op.cit, p.207), inicialmente, como relacionada a diversas causas, entre as 

quais: 

 

 apresentação pélvica; 

 trabalho de parto prolongado; 

 prematuridade; 

 demora em chorar e respirar ao nascer; 

 convulsões e estado de coma nas primeiras horas de vida; 

 traumatismos 

 

Atualmente, a paralisia cerebral pode ser compreendida como um grupo de 

afecções caracterizadas pela disfunção motora, tendo como principal causa uma 

lesão encefálica não progressiva, acontecida antes, durante ou após o parto. É uma 

condição complexa, que pode compreender ou não várias alterações, a saber: 

déficits sensoriais, dificuldades de aprendizagem, alteração na percepção, déficit 

intelectual e problemas emocionais (MUNÕZ, BLASCO e SUAREZ, 1997). 

Consideramos que o termo utilizado pode provocar alguns equívocos, pois 

não há uma paralisia total, mas um dano e este não ocorre no cérebro, mas no 

encéfalo, que se constitui em uma parte do sistema nervoso central. De acordo com 

Morris (2007, apud BRASIL, 2012, p. 09), ―Esta terminologia foi proposta for 

Sigmund Freud, em 1893, o qual identificou três principais fatores causais: (1) 

materno e congênito (pré-natal), (2) peri-natal e (3) pós-natal‖.  

No período pré-natal, os principais riscos são as doenças que podem ser 

adquiridas pela mãe, como a toxoplasmose e a rubéola. Na fase perinatal, as causas 
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de maior evidência envolvem as complicações durante o parto, como: a anóxia 

cerebral, prematuridade e asfixia. Já na fase pós-natal os riscos são oriundos de 

infecções no sistema nervoso central e traumatismos cranioencefálicos causados 

por acidentes graves (MELO, 2008). 

Em virtude da qualidade do cuidado às gestantes, em países desenvolvidos a 

incidência de nascimentos de crianças com paralisia cerebral é de 5,9:1.000 

nascidos vivos, já em países em desenvolvimento esse índice passa para 7:1000 

(BRASIL, 2013). 

Segundo Gersh (2007, p.15), além de dificuldades motoras a paralisia 

cerebral ―[...] também pode causar outros problemas, que incluem deficiência 

mental, convulsões, distúrbios de linguagem, transtornos de aprendizagem e 

problemas de visão e audição‖. Isto, porém, depende do tipo de paralisia cerebral 

apresentada. 

 

5.1.1 Tipos de paralisia cerebral 

 

 A paralisia cerebral pode ser classificada quanto a três aspectos diferentes, 

segundo atestam MELO (2008) e GERSH (2007): 

 

a) Quanto à qualidade do tônus muscular, podendo ser: 

 Espástica: encontrada com maior frequência na população que apresenta 

paralisia cerebral, sendo resultado de uma lesão no sistema piramidal, local 

do sistema nervoso central responsável pela atividade motora voluntária. É 

caracterizada por apresentar: hipertonia, aumento do tônus muscular; 

paresia, diminuição da força muscular; e hiperreflexia, atividade reflexa 

exacerbada. A severidade da espasticidade pode variar desde uma leve 

até uma máxima dificuldade para se movimentar. 

 

 Atestótica: é oriunda da lesão no sistema extrapiramidal, o qual é 

responsável por movimentação automática, regula o tônus e a postura. A 

movimentação irregular, contínua, lenta e involuntária em todo o corpo ou 

em extremidades, podendo afetar músculos relativos a fala, respiração e 

alimentação, são características desse tipo de paralisia cerebral. Apresenta 
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o tônus muscular flutuante, variando de tônus baixo, quando está em 

repouso, para alto quando o sujeito está ativo. 

 

 Atáxica: decorre de uma lesão no sistema cerebelar, o qual regula 

movimentos voluntários e exatidão em manter postura. Apresenta alteração 

no equilíbrio e na precisão de movimentos. A instabilidade do tronco, a 

marcha e desorientação espacial são resultantes de um tônus muscular 

alto. 

 

 Mista: proveniente de quadros motores associados, apresentando lesões 

tanto no sistema piramidal como no extrapiramidal.  

 

b) Quanto às partes do corpo afetadas: 

 Monoplegia: paralisia de apenas um membro; 

 Hemiplegia: paralisia de um lado do corpo; 

 Triplegia: paralisia de três membros; 

 Tetraplegia: paralisia de todos os membros. 

 Diplegia: os quatro membros são atingidos, mas existe um 

comprometimento maior dos membros inferiores; 

 

c) Quanto ao comprometimento motor: 

O indivíduo pode apresentar características leves, moderadas ou graves, 

variando de uma disfunção discreta até uma impossibilidade motora. 

 

Além das dificuldades motoras apresentadas, a paralisia cerebral pode estar 

associada a outras condições. Estudos destacam que 12% das crianças com 

paralisia cerebral apresentam perda auditiva de caráter sensorioneural (BRASIL, 

2012). Problemas auditivos são frequentemente diagnosticados quando a paralisia 

cerebral é resultado de toxoplasmose, rubéola congênita, icterícia neonatal e 

incompatibilidade sanguínea (MELO, 2008). 

As convulsões são encontradas em cerca de 50% dos casos de paralisia 

cerebral, sendo mais propensas as crianças com tetraplegia e hemiplegia (GERSH, 

2007). Crises epiléticas, na paralisia cerebral, podem surgir em qualquer fase da 

vida (BRASIL, 2012). 
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Distúrbios da visão são frequentemente associados à paralisia cerebral. 

Regolin e colaboradores (2006 apud Brasil, 2012), destacaram em seus estudos 

que, no tocante às crianças brasileiras com paralisia cerebral, existe uma frequência 

de: ametropias (60% a 80%), estrabismo (60%), perda de percepção visual (47%), 

ambliopia (35%), nistagmo (17%), atrofia óptica (15%-20%) e baixa visão cortical 

(5% a 10%). 

Com relação às alterações cognitivas, Schwartzman (1993 apud MELO, 2008) 

aponta que, correlacionada com a extensão da lesão, há uma incidência significativa 

de deficiência intelectual em pessoas com paralisia cerebral espástica hemiplégica e 

diplégica, podendo também ser encontrada em 50% dos casos nas formas 

extrapiramidais.  

Distúrbios da fala e da linguagem atingem grande parte das pessoas com 

paralisia cerebral. As alterações, porém, são variáveis quanto ao grau de 

inteligibilidade da linguagem oral (MELO, 2008). Ressaltamos que a criança pode 

apresentar, entre outros: atraso na fala, que pode ser resultado de um 

comprometimento motor, o qual atinge os órgãos fonológicos, ou de um 

comprometimento neurológico; disartria, que afeta a produção vocal do paciente, 

resultando na dificuldade de articular as palavras de maneira correta; dificuldade de 

articulação do som; anartria, onde distúrbios de linguagem impedem a articulação; a 

gagueira, que tem como característica a fala fluente prejudicada pelos problemas 

motores e emocionais decorrentes de exigência demasiada das pessoas que com 

ela convivem (BRASIL, 2006c). 

Diante do exposto, entendemos que após ―[...] a elucidação diagnóstica 

clínica e funcional, o passo seguinte é estabelecer a proposta clínica e terapêutica 

considerando o quadro [...] e a idade cronológica da criança. Geralmente, a criança 

com Paralisia Cerebral necessita de uma equipe de atendimento‖ [...] (SILVEIRA, 

KROEFF, 2009, p.210), envolvendo profissionais de várias áreas (médico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicopedagogo, entre outros). Quanto mais cedo for 

iniciado o tratamento, resultados mais substanciais serão obtidos no processo 

empreendido. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavras
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5.2 ASPECTOS RELATIVOS À EDUCAÇÃO DA CRIANÇA COM PARALISIA 

CEREBRAL  

 

Inicialmente, é importante destacar que a criança com paralisia cerebral, 

assim como as demais, tem direito à educação e, com isso, a instituição em que ela 

está matriculada deve oferecer condições para que possa aprender, para que se 

desenvolva e consiga interagir com seus pares, no ambiente escolar. 

Como abordado no capítulo anterior, para tornar possível a inclusão da 

pessoa com deficiência é importante a quebra de barreiras, considerando as 

especificidades oriundas de cada deficiência. 

Nesse sentido, é importante destacar que no que diz respeito à pessoa com 

paralisia cerebral, também se faz necessária a superação de barreiras específicas. A 

criação de condições físicas para acessibilidade é importante, principalmente, para 

pessoas com paralisia cerebral usuárias de cadeira de roda ou que utilizam órteses 

como muletas, andadores ou aparelhos utilizados para locomoção (MELO, 2006). 

Essas condições devem ser oferecidas nos diversos ambientes escolares, através 

de um piso sem buracos, construção de rampas, portas e banheiros, de acordo com 

as normas da ABNT para acessibilidade, conforme destacado anteriormente, no 

capítulo 4. 

Quanto aos recursos pedagógicos para a educação da pessoa com paralisia 

cerebral, destacamos que em alguns casos podem ser utilizados os mesmos 

materiais usados com os demais alunos, em outros casos, dependendo do 

comprometimento motor, existe necessidade de algumas adaptações com base na 

tecnologia assistiva, entre as quais podemos destacar: 

 

a) Material escolar e pedagógico adaptado (BERSCH; MACHADO, 2007; 

MELO, 2006), que deve ser utilizado, considerando cada nível de ensino.  

 

 Engrossadores (Figura 2): indicado para quem apresenta dificuldades na 

preensão pode ser feito de espuma, emborrachado, madeira, entre outros 

materiais que possibilitem o aumento do diâmetro do objeto. 
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Figura 2 – Lápis, pincel, cola e rolo para pintura com engrossadores. 

 
Fonte: Bersch; Machado, 2007 

 

 Tesoura adaptada (Figura 3): exige apenas o movimento de fechá-la, pois o 

arame a faz permanecer sempre aberta. 

 

Figura 3 – Tesoura adaptada com arame revestido 

 

Fonte: www.expansao.com 

 

 Apontador com suporte (Figura 4): Apontador comum fixado em madeira com o 

propósito de fazer com que a mão que apresenta comprometimento motor 

consiga segurá-lo. 

 

Figura 4 – Apontador com base de madeira 

 
Fonte: Bersch; Machado, 2007 

http://www.expansao.com/
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 Pulseira com peso (Figura 5): é necessária para estabilizar movimento em 

pessoas que apresentam movimentos involuntários, que se acentuam ao 

exigirem maior esforço. 

 

Figura 5 – Pulseira com peso ou imantada 

 

Fonte: www.expansao.com 

 

 Ponteira de cabeça (Figura 6): utilizada por quem não apresenta possibilidades 

de utilizar as mãos. 

 

Figura 6 – Ponteira de cabeça 

 
Fonte: Bersch; Machado, 2007 

 

 Caderno/Papel: para pessoas que apresentam problemas de coordenação 

motora torna-se necessário a não utilização de cadernos, mas de folhas, em 

tamanho normal ou ampliado, que podem ser presas, dependendo do caso, com 

fita adesiva para evitar o movimento da mesma na mesa durante a realização da 

atividade. 
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b) Adequação do mobiliário (MELO, 2006) 

Algumas pessoas com paralisia cerebral apresentam dificuldades de 

permanecer na postura adequada na carteira existente na sala de aula, 

necessitando de mobiliário mais específico (Figuras 7, 8 e 9). 

 

Figura 7 – Carteira com regulagem de               Figura 8 – Cadeira adaptada com  
inclinação e estabilizadores de tronco e               apoio de cabeça, tronco e pé.   
apoio de pé.     

                                   

Fonte: www.expansao.com                   Fonte: www.tecnologiaassistiva.net/novo/index.php 

 
Figura 9 – Carteira adaptada com regulagem 

 de altura e inclinação 

 

Fonte: www.tecnologiaassistiva.net/novo/index.php, 2013. 

 

É importante destacar que, em alguns casos, é necessária a utilização de um 

estabilizador vertical, como o ergotrol (Figura10) ou ergofox (Figura 11). 
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Figura 10 – Ergotrol                                          Figura 11 – Criança utilizando o  

                                                                                         Ergofox 

                                           

Fonte: www.expansao.com, 2013.                              Fonte: www.expansao.com, 2013. 

 

 

c) Comunicação Alternativa 

 

Dependendo do grau de comprometimento, a pessoa com paralisia cerebral 

pode não falar ou apresentar fala incompreensível, por isso apresenta dificuldades 

de interação e, consequentemente, de aprendizagem (BERSCH; MACHADO, 2007; 

MELO, 2006). Para isso, pode ser utilizada a comunicação de baixa tecnologia 

(Figura 12), produzidos facilmente com materiais do nosso cotidiano (por exemplo, 

materiais facilmente descartáveis, tais como caixas de papelão, revistas, recipientes 

plásticos, entre outros) ou de alta tecnologia, como softwares de computadores 

(Figura 13). 

 

Figura 12 – Pranchas de comunicação confeccionada com fotos e brinquedos 

 

Fonte: http://www.bengalalegal.com/, 2013. 
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Figura 13 – Utilização da comunicação alternativa com tablet 

 
Fonte: http://formacao.imagina.pt/vox4all-brasil 

 
A educação da criança com paralisia cerebral deve sempre envolver um 

trabalho colaborativo em que o professor necessita atuar conjuntamente com outros 

profissionais, entre os quais estarão sempre presentes o fonoaudiólogo e o 

fisioterapeuta (BRASIL, 1995). Assim, torna-se necessário o trabalho em conjunto, 

principalmente, o professor e a família da criança com paralisia cerebral. 

Como observamos, a paralisia cerebral pode ter outras condições associadas 

e, em decorrência disso, existe a necessidade de um atendimento educacional 

especializado. Contudo, isso não impede que o mesmo frequente a classe regular. A 

escola precisa oferecer igualdade de oportunidade e condições para o 

desenvolvimento da criança com paralisia cerebral, tornando-se necessário que haja 

um sério investimento no tocante à qualidade na educação para todos os 

educandos, sem exceção (MELO, 2006). 

 

5.3 ALGUNS ESTUDOS SOBRE O TEMA  

 

Ao utilizarmos a expressão prática docente como palavra-chave para 

pesquisa sobre publicações no Portal Periódico CAPES, constatamos que  nele 

estão registrados 1.512 trabalhos. Contudo, ao utilizarmos a ferramenta para refinar 

resultados, verificamos que apresenta o termo prática docente com apenas 42 

resultados. Dentre estes são encontrados trabalhos relativos à: visão docente sobre 

a prática docente; a prática reflexiva; influência da política na prática docente; 

concepções sobre conhecimento e a prática docente; uso de atlas em sala de aula; 

educação multicultural; ensino de matemática; ensino de educação física; prática 

docente universitária.   

Pesquisando no mesmo periódico a palavra-chave Educação Infantil 

constatamos a presença de 2.271 trabalhos, mas a ferramenta para refinar 

resultados apresenta o termo educação infantil com apenas 255 trabalhos. Nestes 
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são evidenciados temas como: o currículo, a instituição, a prática educativa, a 

família, a brincadeira, políticas nacionais, educação física, o ensino intuitivo, a rotina, 

o trabalho corporal, a construção da identidade docente, a musicalização, a 

psicologia escolar, a literatura, a odontologia, a afetividade, a rotina alimentar, a 

autonomia, reflexões a partir de Bakhtin, gênero, produções científicas de 1996 a 

2006, a roda de conversa, o livro didático, limites, autismo, letramento, interação 

professor e criança, tecnologia assistiva para crianças com paralisia cerebral, e 

inclusão. 

A busca através da palavra-chave Educação Inclusiva resultou em 560 títulos, 

ao refinar a pesquisa por data de publicação notamos que: datados até 2002, 

encontramos 10 publicações; de 2002 até 2004 são 8; de 2005 até 2007 são 52; de 

2008 até 2011 são 260; após 2011 são 237. Isso evidencia que há um aumento 

significativo de publicações com essa temática a partir de 2008.  

Ressaltamos, também, que utilizando as palavras-chave educação inclusiva e 

paralisia cerebral, temos 17 publicações como resultado, das quais 11 foram 

publicadas após 2010.  

Apesar do crescente número de pesquisas na área de educação inclusiva, 

ainda são poucos os estudos realizados sobre a criança com paralisia cerebral na 

educação infantil.  

Ao buscarmos no Periódico Capes tomamos como palavras-chave paralisia 

cerebral e Educação Infantil constatamos que foram discutidas questões como: a 

utilização de tecnologia assistiva (ROCHA, DELIBERATO, 2012) e a corporeidade 

da criança com paralisia no processo de inclusão (SCORSOLINI-COMIN, AMORIM, 

2009).  

Analisando o estudos dos referidos temas através da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações, também encontramos poucos trabalhos na área, 

dos quais detalhamos alguns a seguir. 

Amaro (2004) realizou um estudo de caso com crianças de duas escolas de 

educação infantil do município de Mauá, no estado de São Paulo. A sua pesquisa 

demonstrou que estabelecer relações de interdependência favorecem o 

desenvolvimento a aprendizagem de crianças com deficiência e o processo de 

inclusão. 

Gonçalves (2006) buscou conhecer como ocorria o processo de inclusão de 

uma criança com paralisia cerebral na educação infantil, dando ênfase nas 
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estratégias utilizadas pela professora para garantir acesso, permanência e 

participação da criança com deficiência. Foi realizado um estudo de caso no 

município de São Carlos, analisando a situação de três crianças matriculadas nas 

Escolas Municipais de Educação Infantil. A autora verificou que as estratégias de 

ensino utilizadas pelas docentes são distantes das apontadas pela literatura como 

favoráveis ao processo de inclusão, em decorrência do desconhecimento dos 

docentes sobre adequações pedagógicas necessárias. 

A dissertação de Zuttin (2010) teve como campo de pesquisa escolas 

públicas e privadas de uma cidade de médio porte do estado de São Paulo. 

Procurou discutir a utilização da baixa tecnologia assistiva em atividades lúdicas 

com vistas à construção de programas individualizados no contexto da educação 

infantil. Como resultado, apontou a tecnologia assistiva como facilitador do processo 

inclusivo na educação infantil. 

Com isso notamos que estão surgindo pesquisas sobre a educação de 

crianças com paralisia cerebral na educação infantil, mas muitos aspectos ainda não 

foram abordados, sendo necessária uma continuidade de estudos, com vistas a 

contribuir para o aprofundamento do conhecimento na área. 
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6 A PRÁTICA DOCENTE COM RELAÇÃO À CRIANÇA COM PARALISIA 

CEREBRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Conforme já destacamos no capítulo 2, a investigação que aqui relatamos foi 

empreendida em um Centro Municipal de Educação Infantil da cidade de Natal/RN, 

que atendia pedagogicamente a uma criança com paralisia cerebral, e cuja direção 

mostrou-se receptiva ao desenvolvimento da pesquisa.  

Falaremos, inicialmente, um pouco sobre a docente que tinha a responsabilidade 

pela turma e sobre a criança que apresenta paralisia cerebral. 

 

6.1 CONHECENDO A EDUCADORA INFANTIL  

 

A professora responsável pela turma, que denominamos de Melissa, tem 37 

anos e atua como docente há 15 anos. Ministrou aulas durante 10 anos na rede 

privada de ensino, no Ensino Fundamental, inicialmente sem ter ainda completada a 

sua formação em nível superior. Atualmente, é formada em Pedagogia e possui 

especialização em Psicopedagogia. 

Trabalha há 5 anos na instituição campo de pesquisa e somente em 2013  

recebeu uma criança que apresenta paralisia cerebral. Já atuou com crianças com 

hiperatividade diagnosticada, bem como com crianças que evidenciavam apresentar 

outras necessidades educacionais especiais, mas que não eram diagnosticadas.  

 

6.2 CONHECENDO A CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL  

 

No tocante a Jasmim, a criança tomada como referência para esse estudo, 

quando a família fez a sua matricula no Centro Municipal de Educação Infantil 

apresentou um laudo médico o qual comprovava que apresentava Paralisia 

Cerebral.  

A mãe relatou que a criança apresenta uma lesão do lado esquerdo, resultado 

de problema ocorrido na hora do parto, devido à falta de oxigênio. Com 6 meses de 

idade esta apresentou a primeira crise convulsiva, mas apenas um ano depois foi 

diagnosticada como apresentando paralisia cerebral.  Somente quando tinha 2 anos 

de idade foi que a criança começou a ter um acompanhamento especializado por um 

fisioterapeuta.  
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Podemos aferir, a partir da constatação acima, que houve um espaço de tempo 

importante que foi desperdiçado, no qual poderia ter havido um trabalho voltado para 

minimizar as dificuldades de desenvolvimento apresentadas pela criança, 

propiciando-lhes benefícios neuropsicomotores, bem como para orientar a família 

nos procedimentos a serem adotados, no cotidiano do lar, com a mesma.  
Do ponto de vista motor, Jasmim foi diagnosticada com hemiplegia espástica, à 

direita. A hemiplegia pode ser definida como uma sequela neurológica caracterizada 

por paralisia em uma das metades do corpo, devido a uma problema neurovascular, 

com consequências e comprometimentos em vários níveis de acordo com a área 

atingida, levando a limitações funcionais e incapacidades contralaterais ao 

hemisfério lesado, causando alterações de tônus, da coordenação e do equilíbrio 

(O´SULLIVAN , 2004). 

Em decorrência do fato de apresentar dificuldade de abrir e fechar a mão 

direita, os pais foram orientados a buscar um especialista para fazer aplicação, na 

mão da criança, de uma toxina botulínica tipo A (TBA), que é uma neurotoxina 

produzida por uma bactéria anaeróbica chamada Clostridium botulinum, que foi 

adotada em terapias para crianças com paralisia cerebral (TELES, MELLO, 2011). 

No entanto, seguindo a orientação de um fisioterapeuta decidiram não realizar tal 

procedimento.  

Percebemos que a sua mobilidade não é totalmente comprometida. Utilizou 

bota ortopédica durante três anos para correção do pé, resultando na diminuição da 

dificuldade de locomoção, especialmente no que tange à perna direita. Fará, ainda 

no ano de 2014, uma cirurgia por causa da displasia na bacia. 

Apresenta, também, comprometimento na linguagem oral, falando poucas 

palavras, tornando-se necessário um investimento na área da fonoaudiologia, que 

está sendo empreendido pela família. Além disso, faz utilização de óculos para 

correção de miopia.  

Durante o período de desenvolvimento da investigação, constatamos que a 

criança estava com 5 anos de idade e que estava matriculada na instituição escolar 

há 3 anos. Morava com os pais, os quais possuíam uma renda familiar de apenas 

1(um) salário mínimo, evidenciando uma condição social muito baixa. No entanto, 

existia da parte da família um esforço no tocante à inclusão da criança na educação 

infantil e à busca do atendimento multidisciplinar necessário. 
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De acordo com a ficha existente na escola, Jasmim fazia acompanhamento 

com neurologista, pediatra, fisioterapeuta e fonoaudiólogo no Centro de Reabilitação 

Infantil (CRI) e também no Hospital de Pediatria da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, com vistas ao controle de epilepsia, com uso de medicação. 

Jasmim fala de modo compreensível apenas algumas palavras, tais como: 

menino, menina, tia, não e alguns numerais, o que já evidencia avanços, embora 

lentos, nesta área. 

Em relação à turma, Jasmim é tratada pela professora como qualquer outra 

criança, interage com os colegas mesmo sem utilização da fala, de maneira mais 

efetiva. Observamos que nenhuma das demais crianças apresenta posturas 

preconceituosas com relação a Jasmim. 

 

6.3 ANALISANDO A PRÁTICA DOCENTE 

 

 Buscando refletir sobre a prática realizada pela professora responsável pela 

sala, no tocante à criança com paralisia cerebral, tornou-se necessária a análise de 

atividades por ela desenvolvidas, envolvendo as rodas de conversa, contação de 

histórias, atividades individuais e brincadeiras. 

 Essa divisão deve-se ao fato de serem consideradas, nas orientações 

didáticas encontradas no RCNEI (BRASIL, 1998a), atividades permanentes da 

Educação Infantil. Em cada atividade procuramos empreender uma reflexão sobre a 

prática docente e o desenvolvimento de Jasmim, a prática docente como 

favorecedora da interação entre os pares, assim como a respeito da interação entre 

a professora Melissa e Jasmim. 

 

6.3.1 A Roda de Conversa 

 

Durante as 4 cenas analisadas, referentes a essa atividade, observamos que a 

professora contou com a participação efetiva de todos os alunos. Sentada em 

círculo, no chão com as crianças, a professora Melissa trabalhou com perguntas e 

músicas sobre o calendário, a temperatura, quantidade de meninas e meninos, bem 

como possibilitou que a criança falasse sobre o que quisesse.  

Na gravação 1 da roda de conversa, notamos todas as crianças sentadas em 

círculo, no chão (Figura 14). A professora iniciou com um bom dia, que as crianças 
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responderam em voz bem alta. Em seguida perguntou sobre qual era o dia da 

semana e uma das crianças respondeu ser o dia da alegria (usando como referência 

a música que cantam todos os dias). A professora confirmou ser o dia da alegria, 

mas completou ser segunda-feira, destacando que ficaram em casa sábado e 

domingo. E iniciou a música sobre os dias da semana que diz:  

 

Sete dias a semana tem.  
Quando uma se vai, a outra logo vem.  
Segunda-feira, terça-feira,  
quarta-feira, quinta-feira,  
sexta-feira, sábado e domingo.  
Cantando felizes, a canção do dia.  
Hoje é segunda-feira, dia de alegria.  

 

Durante essa atividade, várias músicas foram cantadas como: Borboletinha, Fui 

morar numa casinha, Se eu fosse um peixinho, entre outras. 

 

Figura 14: Roda de conversa 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2013. 

 
Todas as crianças participaram cantando, batendo palmas no ritmo e fazendo 

os gestos da música. Jasmim não cantava as palavras contidas em nenhuma das 

músicas entoadas pelos colegas, mas reproduzia o som de animais, os ruídos e os 
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gritos contidos nas mesmas, batia palmas no ritmo e fazia os gestos, evidenciando 

que estava participando da atividade de acordo com seu ritmo próprio. 

De acordo como Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI), o 

 

[...] trabalho com música deve considerar, portanto, que ela é um 
meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e 
crianças, inclusive aquelas que apresentem necessidades especiais. 
A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da 
expressão, do equilíbrio, da auto-estima e autoconhecimento, além 
de poderoso meio de integração social (BRASIL,1998c, p.49) 

 

Assim, música surge na prática docente contribuindo para o desenvolvimento 

intelectual e social de todas as crianças. Apesar de Jasmim não fazer o uso de 

palavras, consegue desenvolver – dentre outros aspectos – algo importante para a 

interação social: a expressão. 

Observamos que este episódio se repete nas demais gravações realizadas, 

seguindo, assim, o que propõe o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro 

Municipal de Educação Infantil, campo da pesquisa, ao apontar que essa atividade é 

considerada um momento que deve acontecer diariamente, podendo ocorrer várias 

vezes ao dia, onde pode ser trabalhado o crachá, o calendário, dentre outras 

atividades que buscam ampliar o conhecimento sobre a cultura em que a criança 

está inserida.  

Com um objetivo que difere do proposto pelo PPP da instituição, o RCNEI 

aponta que a roda de conversa é uma estratégia muito utilizada nesta modalidade 

de ensino com o propósito de desenvolver a oralidade. Nela o professor, 

normalmente, direciona perguntas às quais as crianças são chamadas a responder 

de forma coletiva ou individual (BRASIL, 1998c). 

Sobre a participação de Jasmim ressaltamos que, conforme atestam Quitério e 

Brando (2011), aspectos não verbais como olhar, sorrir, emitir gestos e expressões 

constituem, por excelência, modalidades comunicativas da pessoa sem fala 

articulada.  

Consideramos, então, participação como sendo momento em que é 

estabelecido um turno comunicativo de Jasmim com a professora ou com as demais 

crianças. Podemos, assim, relatar que houve participação da criança com paralisia 

cerebral em todas as rodas de conversa, pois ela participou efetivamente, 
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apresentando essas características durante, em média, 92% do tempo total do 

tempo registrado na filmagem da atividade deste tipo que foram empreendidas. 

Apesar dessa participação, ressaltamos que poucas palavras faladas por 

Jasmim são compreendidas pela professora e pelo restante das crianças, em 

decorrência de não apresentar uma fala articulada. Por sua vez, a professora não 

utiliza nenhuma estratégia para estimular o desenvolvimento da sua linguagem, 

comprometendo o seu desenvolvimento, pois a criança 

 

[...] que não possui habilidades eficientes de comunicação oral pode 
ser incapaz de expressar seus sentimentos e pensamentos, 
prejudicando, assim, seu desenvolvimento acadêmico e social, 
limitando sua participação nos diferentes ambientes sociais (op.cit, 
p.48). 

 

Buscando sanar a dificuldade quanto à comunicação de Jasmim com a 

Professora Melissa e com as demais crianças, apontamos a orientação contida nos 

estudos de Pelosi (2006), onde ressalta a importância da comunicação alternativa, 

pois apresenta recursos capazes de fazer com que crianças que não falam 

participem e se comuniquem com as pessoas com quem convive no ambiente 

escolar. 

Nunes (2011, p.7), por sua vez, destaca que a 

 

[...] utilização desses recursos de alto e baixo custo pode, com efeito, 
favorecer melhor desempenho e independência das várias funções 
de crianças e jovens com deficiência na escola. [...] Não participando 
ativamente das atividades escolares, ele fica em desvantagem, 
perdendo oportunidades de aprender e mesmo de conviver com seus 
colegas. 

 

Observamos, ainda, no depoimento da Professora Melissa, o seu pouco 

conhecimento quanto à deficiência que Jasmim apresenta, bem como sobre 

aspectos pedagógicos que podem ser utilizados para favorecer o seu 

desenvolvimento, como, por exemplo, recurso da tecnologia assistiva, ao afirmar 

que a  

[...] parte cognitiva de Jasmim é comprometida, tanto que ela não 
fala. A gente sabe que ela compreende quando indica pra ela fazer 
determinadas coisas, porque ela faz. Ela pára. Ela olha. Ela escuta. 
Ela compreende quando esta fazendo algo errado, porque a gente 
baixa e fala com ela no olho e diz que é a cadeira do pensamento, 
que já é uma prática que a gente tem na escola. Então, a gente 
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compreende que ela tá entendendo, mas essa parte da escrita dela é 
muito comprometida, [como também] a parte da fala, a parte motora. 
No laudo só vem escrito que tem paralisia cerebral, que faz 
acompanhamento com a fonoaudióloga, com a neurologista, mas 
não veio nada que a gente possa fazer, nenhuma intervenção mais 
direcionada. 

 

É importante destacar que, caso não haja na área neurológica outros 

problemas associados, a compreensão da linguagem pela criança se desenvolverá 

corretamente, mesmo havendo problemas que interfiram ou comprometam a 

emissão da fala. A criança com paralisia cerebral, como qualquer outra, necessita de 

condições asseguradas para exercer a sua cidadania (MELO, 2008).  

Ela pode não ter condições de falar, mas pode compreender o que está sendo 

falado por outras pessoas, por seu interlocutor, pelo meio, e tem consciência de tudo 

que acontece ao seu redor (BRASIL, 2006c).  Necessita, para tanto, que sejam 

empreendidas ações de intervenção, por exemplo, através da tecnologia assistiva, 

que pode ―[...] oferecer o acesso à possibilidade do aluno com deficiência estar na 

escola e, também, favorecer o acesso ao currículo estabelecido pela escola aos 

diferentes alunos‖ (DELIBERATO, 2014, p. 217). 

 No entanto, a maneira como a tecnologia assistiva vai ser usada depende da 

influência das características da criança, das condições físicas e sociais do ambiente 

onde está inserido, e não apenas dos recursos tecnológicos existentes para 

utilização em sala de aula (HIGGINBOTHAM et al, apud DELIBERATO, op. cit.).  

É imprescindível, para isso, a preparação dos docentes, o envolvimento de 

especialistas da área da Educação Especial, que proporcionem orientação e 

acompanhamento contínuo aos profissionais de ensino. Muitas vezes faz-se 

necessária, também, a participação de profissionais da área da saúde nesse 

processo, com vistas a garantir o atendimento efetivo das necessidades da criança. 

A Professora Melissa relatou, em entrevista, que apresenta formação em nível 

superior em Pedagogia e Especialização em Psicopedagogia, mas apesar disso 

constatamos que tais cursos não lhe forneceram os conhecimentos necessários 

para uma atuação efetiva com crianças que apresentam deficiência, inclusive com 

aquela que, em decorrência da paralisia cerebral, apresenta limitação na linguagem 

oral.  

Segundo o PPP da instituição escolar, em decorrência da matrícula de crianças 

com deficiência é proposto que ocorram diariamente trocas entre os docentes e que 
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haja apoio aos mesmos da parte do Setor de Educação Especial da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), proporcionando as capacitações necessárias aos 

educadores infantis e aos estagiários. Contudo, conforme a docente relatou em 

entrevista, na escola não existe nenhum trabalho de formação em serviço que 

propicie melhores condições para uma atuação pedagógica frente à diversidade das 

crianças atendidas. Afirmou, também, não ter recebido nenhuma orientação sobre a 

paralisia cerebral, mas destacou que procurou conseguir informações sobre Jasmim 

com as professoras que atuaram com a mesma, nos anos anteriores, o que 

podemos considerar como algo positivo.  

De acordo com Nóvoa, muitas vezes os  

 
[...] professores enfrentam circunstâncias de mudança que os 
obrigam a fazer mal o seu trabalho, tendo de suportar a crítica 
generalizada, que, sem analisar essas circunstâncias, os considera 
como responsáveis imediatos pelas falhas dos sistemas de ensino 
(1999, p.97) 

 

Não gostaríamos de isentar a responsabilidade das Instituições de Ensino 

Superior (IES) e do sistema público de educação no tocante ao oferecimento, 

respectivamente, de uma formação inicial e continuada de qualidade aos 

professores, possibilitando-lhes uma melhor atuação com a diversidade dos alunos, 

mas colocamos o profissional de ensino como um sujeito que também é responsável 

pela sua formação.  

Segundo Freire (1996), o ensinar exige pesquisa, sendo parte da natureza da 

prática docente indagar, buscar e pesquisar. A busca pelo que ainda não é 

conhecido deve ser realizada pelo professor. Apontamos, como uma das possíveis 

fontes de pesquisa, o site do Ministério da Educação7, o qual oferece diversos 

materiais que podem auxiliar a professora, não apenas na sua prática com a criança 

com paralisia cerebral, mas com qualquer criança, com ou sem deficiência. Os 

materiais impressos podem também ser solicitados pela escola que possui alunos 

com algum tipo de deficiência, altas habilidades/superdotação e transtornos do 

desenvolvimento à Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 

e Inclusão (SECADI).  

Voltando à análise específica de situações vivenciadas na Roda de Conversa, 

podemos ressaltar que houve a participação das demais crianças nessa atividade. 

                                                
7 www.mec.gov.br 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=816
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=816
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=816
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Em todas as filmagens a professora solicitou que uma criança contasse o número de 

meninos, que outra situasse o número de meninas e outra o total de crianças, de 

forma coerente com o que aponta o PPP da instituição, ao afirmar que na educação 

infantil a criança deve ser levada a compreender noções de quantidade, classificar, 

seriar, ordenar e comparar quantidades. 

Durante a gravação 1, observamos que a professora Melissa propôs contar 

quantas crianças existiam na sala. Pediu a uma criança que contasse as meninas, 

logo, Jasmim gritou ―meninos‖. A professora afirmou que contaria depois os 

meninos. Ao contarem de forma coletiva com apenas uma enumerando, as crianças 

disseram ter sete meninas. A professora falou para Jasmim ―Olha, Jasmim, tem 7 

meninas‖, mostrando a quantidade em seus dedos e apontado para o número 7 na 

parede da sala. Jasmim falou ―menina‖, mostrando estar compreendendo o que a 

professora falou. 

A professora solicitou, então, que outra criança contasse o número de meninos. 

Ao terminar, situando a presença de cinco meninos, outra criança abre a porta e a 

professora falou: ―5? E esse que chegou?” As crianças, então, gritaram: ―6‖ e 

Jasmim riu, evidenciando concordar com o quantitativo de crianças situado pelos 

colegas. 

Quanto à relação da professora Melissa com Jasmim, constatamos que, em 

nenhum momento, a mesma foi convidada pela professora para realizar a atividade. 

Apesar disso, quando a professora perguntava sobre o número de meninos e 

meninas na sala, Jasmim sempre gritava um número e apontava para o sistema de 

numeração colocado na parede pela professora, o que indicava que a criança sabe 

diferenciar letras de números. 

Apesar desse fato, não foi possível identificar se Jasmim adquiriu o conceito de 

número. Isso porque a capacidade de identificar um número não está associada 

diretamente à aquisição do seu conceito, pode ser apenas decorado, pois a 

construção do conceito de número está ligada à construção da estrutura mental que 

a criança faz em seu interior (KAMI, 1990). 

Em todas as Rodas de Conversa filmadas, Jasmim está ao lado ou na frente da 

professora. Durante a filmagem 1, verificamos uma maior preocupação não apenas 

das crianças, mas também da educadora quanto a Jasmim.  

Neste dia, todos cantaram a música da borboletinha, e Jasmim se posicionou 

em frente à professora. Ela participou fazendo os movimentos com as pernas como 
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as outras crianças. Cantaram a música ―Fui morar numa casinha‖, mas, durante a 

segunda parte, Jasmim desviou sua atenção para a colega do lado. Ao olhar para 

ela, a criança em frente disse: ―Jasmim está chorando”. Apenas a professora 

continuou cantando, enquanto todos olharam para ela. A professora Melissa, então, 

tentou verificar o que ocorria. Ao chegar na parte da música em que devem fazer o 

barulho de risada de bruxa Jasmim faz e riu. O colega continuou afirmando que ela 

estava chorando, a professora Melissa afirmou que isso não acontecia. O colega 

disse ―tá sim, olha o olho dela”. Jasmim resmungou e com a mão pediu para ele se 

afastar dela, e continuou a acompanhar a professora, cantando, acabando assim 

com a apreensão de todos os coleguinhas, que voltaram a cantar normalmente. 

Esse cuidado, também pode ser visto na filmagem 2, onde a professora 

Melissa organizou a Roda de Conversa e Jasmim foi encostando em sua perna. 

Sem contato com os colegas e observando a sala, Jasmim colocou o braço na perna 

da Professora Melissa, que conversou com as demais crianças: ―Vamos fazer um 

combinado? Quando o outro coleguinha estiver falando a gente pára e escuta‖. Ao 

pedir para uma das crianças falar, Jasmim emitiu um som e deitou a cabeça na 

perna da professora, que alisou a sua cabeça, mas logo ela ergueu a cabeça e 

começou gradualmente a participar. 

A professora Melissa questionou as crianças sobre o dia da semana, Jasmim 

fez careta e se deitou no chão. A professora solicitou, então, que Jasmim sentasse 

em seu colo e ela atendeu ao seu pedido, ficando assim durante 6 minutos da 

filmagem. A professora a retirou do colo quando as crianças começaram a reclamar 

que a roda estava apertada e, para explicar porque isto ocorria, ela organiza todos 

na roda.  

Observamos que a atitude de colocar Jasmim no colo, não foi realizada com 

nenhuma outra criança, nas atividades gravadas. Segundo a professora, isto se 

deve ao fato de que faziam duas semanas que Jasmim não frequentava o CEMEI, 

devido a uma crise de epilepsia, que teve início com uma grande sonolência em 

sala. Em decorrência disso, a professora entende que ela estava exigindo maior 

atenção, com vistas ao recente retorno à turma. 

Compreendemos que a crise de epilepsia é algo preocupante para professores. 

Na escola surgem problemas relativos a como lidar com crianças que enfrentam tal 

situação no cotidiano, isso porque existe restrição de atividades esportivas, o medo 

de a crise ocorrer na frente às demais crianças, o receio da rejeição, entre outros 
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fatores (FERNANDES; SOUZA, 2004). Com isso, a professor acaba protegendo de 

forma excessiva a criança, impossibilitando uma convivência normal. 

A importância das interações entre as crianças é observada, também, na 

gravação 1, pois, ao sair da roda para acomodar a criança que havia chegado, as 

demais crianças começaram a discutir se existia mais meninos ou meninas na 

turma. Alguns diziam que existiam mais meninos, alguns mais meninas, outros 

disseram ―Não, empatou!‖. Ao voltar para a roda, a professora questionou o que 

estava acontecendo e pediu que uma criança falasse, e ela logo disse que ―as 

meninas tem sete e meninos, seis‖. A professora perguntou se havia mais meninos 

ou meninas, e as crianças responderam ―meninas‖. Neste momento, Jasmim apenas 

observou as crianças falando, evidenciando atenção na atividade empreendida. 

Constatamos que a roda de conversa, enquanto prática desenvolvida pela 

professora Melissa, favorecia a interação entre os pares. Em seus estudos, Vygotsky 

(2007, p.75) destaca que todas 

 

[...] as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 
primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da 
criança (intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a atenção 
voluntária, para a memória lógica e para a formação de conceitos. 
Todas as funções superiores originam-se das relações reais entre 
indivíduos humanos. 

 

A interação com o outro e com o meio, como acontece na Roda de Conversa, é 

de fundamental importância para o desenvolvimento da criança, pois auxilia na 

compreensão de regras e cultura socialmente definidas e, consequentemente, na 

construção da realidade.  

É necessário que seja possibilitado às crianças o contato, a socialização com 

outras crianças, bem como a interação com ambientes diversos. Isso abrirá 

possibilidades para a mesma estabelecer relações, construir novos conceitos e, 

consequentemente, adquirir novos conhecimentos. 

Observamos que, apesar do PPP apresentar um objetivo diferente do RCNEI 

para a roda de conversa, a prática da professora possibilitou o alcance de ambos os 

objetivos, exceto com Jasmim que não dispunha de acesso a recursos de 

comunicação alternativa, que lhe possibilitasse desenvolver uma melhor interação 

com seus pares e com a professora. 
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6.3.2 Contação de Histórias  

 

 Vem sendo reconhecido, cada vez mais, que a contação de histórias infantis 

ajuda no desenvolvimento das crianças. A literatura infantil é um processo 

desafiador e motivador, que transforma, ajudando a criança a se desenvolver de 

maneira mais responsável e crítica. É aí que entra a função da escola, que é a de 

incentivar na criança o interesse pela contação de histórias, o hábito pela leitura, o 

que muitas vezes não ocorre com tal objetivo. 

Como resultado de suas pesquisas, Amarilha (1997, p.53) destaca que muitos 

docentes apontaram para o fato de que ―[...] quando nada mais consegue controlar 

as crianças, o professor oferece uma história, então a disciplina na sala de aula se 

recompõe‖.  

Mas, mesmo buscando atrair as crianças para essa atividade, observamos que 

a professora não conseguiu a participação efetiva de todos devido ao desvio de 

atenção das crianças. Notamos que as interferências na atividade são ocasionadas, 

principalmente, pelo fato da sala de aula apresentar três portas e os espaços 

disponíveis para a realização da atividade serem próximos das mesmas, que são 

mantidas abertas devido a pouca ventilação disponível, em decorrência do pequeno 

tamanho e da posição das janelas.  

Quanto à atenção das crianças, situamos agora alguns aspectos da filmagem 

1. A professora Melissa fez a roda e apresentou o livro que seria lido, intitulado 

―Dolores dolorida‖, da autora Vera Cotrim. Apresentou a capa do livro e uma das 

crianças disse: ―Tem um remédio!!...‖. Destacando a observação da criança, ela 

questionou: ―E a gente toma remédio quando a gente está o que?‖. As crianças 

responderam juntas: ―Doente‖. Como alguns não conseguiam ver as ilustrações 

(Figura 15), a professora perguntou se queriam que ela sentasse na cadeira e eles 

em frente.  

Todos se posicionaram de maneira a ver o livro infantil, mas percebemos que 

uma das portas existentes na sala, que estava aberta, tirava a atenção de algumas 

crianças, ao observarem as crianças de outras salas quando iam ao banheiro ou ao 

bebedouro. Ressaltamos que, neste mesmo local, são realizadas as rodas de 

conversa, mas nessas ocasiões a professora fechava a porta, possibilitando maior 

concentração no grupo. 
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Figura 15 – Contação da história Dolores Dolorida 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2013. 

 

De acordo com Abramovich (1991), é importante que a professora solicite, 

inicialmente, que todas as crianças se acomodem, da forma que gostem – não 

importando como – para um momento especial e somente quando todos estiverem 

acomodados é que deve começar a contação da história. Apesar disso, ao fechar a 

porta, já no meio da atividade, a professora solicitou que todas as crianças 

sentassem com a ―perninha de índio‖, ou seja, cruzando as pernas. Observamos 

que as crianças permaneceram assim por apenas 1 minuto e 20 segundo, pois, ao 

fechar a porta, as crianças começaram a interagir com a história de forma a se 

levantar para ver pequenos detalhes das ilustrações.  

Vale ressaltar a importância de Melissa compreender que a displasia é 

caracterizada por  

[...] uma anormalidade no tamanho, na morfologia, na orientação 
anatômica ou na organização da cabeça femoral, na cavidade 
acetabular ou em ambos. A displasia acetabular é caracterizada pelo 
acetábulo imaturo, com a cavidade rasa que pode acarretar a 

subluxação ou a luxação da cabeça femoral (GUARNIERO, 2010). 
 

A falta dessa informação fez com que ela exigisse que Jasmim sentasse da 

forma que denomina ―perninha de índio‖, mesmo quando essa posição não é 
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indicada para a criança por que pode causar dor, incomodar ou trazer danos à 

mesma. 

Apesar do fato das crianças começarem a demonstrar interesse na história, a 

professora Melissa fechava o livro a cada vez que alguém falava ou levantava para 

olhar as ilustrações. Contrariava, nesse momento, o que afirma Teberosky e 

Colomer (2003), ao destacarem que a leitura em voz alta para uma criança 

possibilita a participação da mesma como audiência, porque escutar alguém ler uma 

história não é uma atividade passiva. Para isso, é necessário que a pessoa que 

conta a história  

 

[...] crie um clima de envolvimento, de encantamento... Que saiba dar 
as pausas, criar os intervalos, respeitar o tempo para o imaginário de 
cada criança construir seu cenário, visualizar seus monstros, criar 
seus dragões, adentrar pela casa, vestir a princesa, pensar na cara 
do padre, sentir o galope do cavalo, imaginar o tamanho do bandido 
e outras coisas mais... (ABRAMOVICH, 1991, p.21). 

 

Percebemos que Jasmim – no início da atividade apenas brincava, com as 

colegas que estavam deitadas no chão, conversando – a partir do momento em que 

a porta foi fechada e todos se voltaram para a história, começou a emitir sons, 

apontando para o livro. Notamos seu envolvimento com a história, contudo a 

professora Melissa, sem compreender o que estava sendo dito por Jasmim, apenas 

balançava a cabeça, respondendo afirmativamente. Isto demonstra, mais uma vez, a 

importância de desenvolver comunicação alternativa. Sobre isso Quitério (2011) 

aponta que, para atender às diversas demandas educacionais, o professor precisa 

desenvolver habilidades sócioeducativas.  

A este respeito, Nunes (2011, p.8) ressalta, também, que  

 

Símbolos gráficos tridimensionais (miniatura de objetos) e 
bidimensionais (fotografias, desenhos, símbolos pictográficos e 
palavras escritas), disponibilizados em cartões isolados ou dispostos 
em pranchas de comunicação podem favorecer sobremaneira tanto a 
linguagem receptiva (compreensão da linguagem falada), quanto a 
linguagem expressiva do aluno incapaz de oralizar. 

 

Durante a filmagem 2, em que a roda de contação é realizada em um lugar 

diferente, próximo às caixas com brinquedos, Jasmim não se interessou pela 
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atividade desenvolvida pela professora, mas pelos brinquedos da caixa situada bem 

próxima dela, assim como o coleguinha que estava ao seu lado. 

 Observamos que, antes do início da atividade, a professora saiu da sala e 

pegou três livros na sala da coordenação, escolhendo um para realizar a leitura. A 

história contada foi ―Muli”, de autoria de Lucia Hiratsuka. 

Ressaltamos que não foi possível analisar o plano de aula da professora 

Melissa, pois, segundo ela, não estava sendo realizado. O afastamento de uma 

professora doente modificou a dinâmica da escola, impossibilitando o encontro 

semanal com a coordenadora do CEMEI. A professora sugeriu, durante a entrevista, 

que a coordenação fosse preparada para dar orientações e realizar intervenções 

quanto a educação inclusiva, o que evidenciou a falta de conhecimento da 

coordenação sobre a educação da criança com deficiência e, mais especificamente, 

da criança que apresenta paralisia cerebral. O encontro com a coordenadora está 

previsto no PPP da instituição, onde está situado que deverá acontecer 

semanalmente.  

Com isso, o desenvolvimento da atividade foi um tanto prejudicado, pois o 

 

[...] ato de leitura é um ato cultural e social. Quando o professor faz 
uma seleção prévia da história que irá contar para as crianças, 
independentemente da idade delas, dando atenção para a 
inteligibilidade e riqueza do texto, para a nitidez e beleza das 
ilustrações, ele permite às crianças construírem um sentimento de 
curiosidade pelo livro (ou revista, gibi etc.) e pela escrita (BRASIL, 
1998c, p135). 

 

Essa atividade proporciona à criança o conhecimento sobre diferentes modos 

de agir e pensar, bem como sobre valores, costumes e comportamentos diversos 

(BRASIL, 1998c). Os livros, mesmo na Educação Infantil, podem ser explorados de 

maneira a ressaltar aspectos que contribuem para o desenvolvimento da criança. 

Notamos que apenas 6 crianças, das 11 presentes, se envolveram com a 

contação de história. As demais conversavam ou brincavam, juntamente com 

Jasmim, com brinquedos da caixa que estava próxima. Diante disto, enfatizamos a 

relevância do desenvolvimento de uma leitura interativa, pois a interação com textos 

lidos por adultos, em voz alta, proporciona à criança a aprendizagem de novas 

formas de linguagem (TEBEROSKY; COLOMER 2003). 



91 

 

Somente a partir da filmagem 3 foi possível notar maior interação da professora 

Melissa com as crianças em geral, bem como um maior interesse delas pela 

atividade.  

Observamos que o PPP da instituição sugere que a contação de histórias 

aconteça diariamente, por ser um momento rico que, além de favorecer o gosto pela 

leitura, possibilita a linguagem oral e escrita. Contudo, verificamos que essa 

atividade não era realizada conforme estava proposta, nem tinha dia estabelecido 

para acontecer. 

O RCNEI aponta que é necessário que o professor compreenda que, ao ler 

uma história, trabalhará além da leitura, a fala e a escrita (BRASIL, 1998c). Assim, 

torna-se importante enfatizar que esta atividade deve ter maior planejamento, pois 

tem muito a contribuir para o desenvolvimento de todas as crianças.  

Destacamos que, no início dessa atividade, a professora Melissa afirmou: ―Nós 

estávamos lendo livros repetidos, porque ali não tinha mais livro pra gente ler. 

Agora, chegaram uns livros novos‖, o que pode ter contribuído para despertar maior 

interesse nas crianças e possibilitado uma maior interação da docente com as 

mesmas. 

Ao ler o livro ―Como reconhecer um monstro”, do autor Gustavo Roldán, a 

professora Melissa fechou a porta mais próxima da roda e utilizou uma entonação 

diferente. Como consequência, as crianças tentavam - a cada característica dita - 

descobrir o que era o monstro e isso os fizeram interagir com a professora. As 

crianças falaram que era uma lagartixa, um búfalo, um jacaré, uma cobra... Neste 

momento, respondeu Jasmim: ―Cocó‖. A professora responde a todas as crianças, 

perguntando se é mesmo o animal que disseram, tratando Jasmim da mesma forma 

que o restante das crianças.  

Notamos que a professora Melissa possibilitou, assim, a leitura do não-dado, 

um espaço oferecido para preencher os vazios, instigando o subjetivo (BRITO; 

AMARILHA, 2010), mas também favoreceu o desenvolvimento de todas as crianças 

ao provocar essa inquietação e estimulando todos a falar. Explicando, assim, o que 

aponta Teberosky e Colomer (2003), ao ressaltar que ao ler histórias, incitando a 

participação das crianças de 4 a 5 anos, o professor possibilita que criem 

expectativas em relação a história e, com isso, aprendam a prestar atenção. 

A filmagem 4 correspondeu à leitura da História da  Arca de Noé, do livro A 

Bíblia das Criancinhas, elaborada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Com apenas 6 
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crianças na sala, a professora sentou de frente para a porta mais próxima da roda 

(Figura 16),  situando as crianças de costas para a porta, o que favoreceu a sua 

atenção durante a atividade. 

Ao ler o trecho ―As pessoas passavam e perguntavam: porque você está 

construindo uma arca no meio da terra seca, Noé?‖ E a Professora Melissa 

complementou: ―Para quê, Noé, você está construindo aqui? Se aqui nem água 

tem?‖. Notamos, assim, que na leitura realizada a Professora Melissa acrescentava 

falas ao texto com vistas a prender a atenção das crianças e justificar algo que 

porventura ficasse fora da compreensão das crianças. 

 

 

Figura 16: Contação de história realizada de costas para a porta 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Trabalhar com a literatura infantil em sala de aula é um caminho muito rico, que 

permite a imaginação da criança, por isso a professora poderia levar em 

consideração o que dizem Silva Pimentel e Moreira (1999, p.194), ao destacar que 

―[...] o ouvir história pode estimular o desenhar, o musicar (...) o imaginar (...), o ver o 

livro, o escrever (...)‖.  

A linguagem literária faz com que a criança entre em contato com outra forma 

de reprodução da língua escrita. É significante reconhecer que a literatura infantil: 
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possibilita que a criança transite entre o mundo real e o ficcional; é um mecanismo 

que desperta o lúdico, a imaginação da criança, contribuindo também para a 

aquisição da escrita por crianças não-alfabetizadas; ajuda a desenvolver a vontade e 

o gosto pela leitura. Faz necessário que, na prática pedagógica, haja a reprodução 

oral de histórias, pois possibilita a aquisição da escrita para a criança. 

Apesar da grande importância dada à contação de histórias pelo PPP do 

CEMEI e pelo RCNEI, notamos que as filmagens evidenciaram não haver nenhum 

trabalho relativo ao significado da história, à moral da história. As histórias são 

contadas e, posteriormente, outra atividade é direcionada, sem que ocorresse uma 

breve reflexão sobre o tema trabalhado com as crianças, perdendo assim 

oportunidades para desenvolver a aprendizagem de aspectos ligados aos conteúdos 

trabalhados nas histórias contadas.  

 

6.3.3 Atividades individuais 

 

Na primeira filmagem, relativa às atividades individuais, a professora solicitou 

que parte das crianças escrevesse os nomes de acordo com o modelo fornecido por 

ela e sentou com Jasmim para ensiná-la a escrever seu nome na atividade. 

Observamos que metade das crianças brincava com blocos, enquanto que a outra 

metade realizava a atividade proposta. 

A Professora Melissa pegou uma plaquinha com o nome de Jasmim e falou: 

―Vamos escrever seu nome?‖ Em seguida, de maneira lenta, foi orientando a escrita, 

dizendo a direção que ela deveria seguir com o lápis. Notamos que o propósito da 

professora foi de proporcionar um atendimento diferenciado à criança com paralisia 

cerebral, contudo Jasmim tentou fazer até a segunda letra e apontou para o 

desenho dos peixes na atividade (Figura 17). Então, a professora disse: ―Este é para 

escrever números‖. Então, a criança apontou para o pote de lápis, que ficou 

afastado dela no momento inicial, e a professora perguntou se ela queria pintar e, ao 

ver que balançava a cabeça afirmativamente, a professora entregou a ela o pote de 

lápis. 

Jasmim realizou as atividades com a mão esquerda, como resultado da 

paralisia cerebral que afeta membros do lado esquerdo do seu corpo. Apresentou 

dificuldades para pintar dentro das figuras que eram pequenas, o que requeria uma 
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maior atenção da docente, pois deveria realizar atividades mais adequadas à sua 

condição, bem como que contribuíssem para desenvolver a coordenação motora. 

 

 

Figura 17 – Atividade, em tamanho real, realizada por Jasmim. 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2013. 

 

Destacamos, no entanto, que o tamanho da folha de papel das atividades 

entregues a todas as crianças dificulta o tal desenvolvimento. Neste sentido, a 
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professora deveria proporcionar a Jasmim atividades adaptadas ao seu nível de 

desenvolvimento, porque 

 

[...] é crucial que os professores, diante do aluno com paralisia 
cerebral, saibam identificar, através da avaliação pedagógica, as 
dificuldades e possibilidades de manipulação que esse aluno possui, 
com vistas a propor as adaptações dos recursos e materiais que se 
fizerem necessários para auxiliar o processo de ensino-
aprendizagem desse aluno (MELO, 2006, p.141) 

 

Em todas as atividades filmadas, ficou evidente que a professora entregava o 

único o pote de lápis da sala a Jasmim (Figura 18). Observamos, na primeira 

filmagem, que uma criança que ainda não havia recebido a atividade e estava 

sentada na frente de Jasmim pegou o pote com os lápis e mudou do lado direito 

para o esquerdo de Jasmim. Neste momento, ela gritou: ―Não‖, o que fez com que a 

colega o colocasse de volta no lugar. A professora repreendeu a criança dizendo: 

―Deixe ai que Jasmim quer pintar‖. 

 

Figura 18: Jasmim realizando atividade 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2013. 

 

Observamos que a ação da Professora Melissa fez Jasmim sentir que os lápis 

eram apenas seus, resmungando, pegando-os de volta e chamando ―tia” a cada 

instante em que alguma outra criança tentava pegá-los para realizar a atividade 

proposta. No entanto, caso a professora pegasse algum lápis para outras crianças 
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Jasmim não se manifestava contrariamente, como é possível observar na Figura 19, 

em que o colega realiza a atividade ao lado de Jasmim, com os lápis entregues pela 

professora. 

Figura 19: Jasmim e colega, realizando atividade. 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Percebemos que existia, então, um conflito da prática docente com as práticas 

inclusivas que o PPP do CEMEI aborda. O documento aponta a importância da 

busca por garantir oportunidades sócio educacionais, por promover o 

desenvolvimento da criança e ampliar formas de aprendizagem, experiências e 

participação social. Destacamos que, caso o pote de lápis fosse considerado como 

algo coletivo, favoreceria a participação social de Jasmim, a sua interação com os 

colegas e deles com ela. 

A partir das interações que a criança mantém com seus pares, portanto, é que 

esta tem condição de explicitar seus desejos e anseios, construindo a partir daí o 

conhecimento (VYGOTSKY, 2007).  

De acordo com o RCNEI, a ação do professor de Educação Infantil, como 

mediador das relações entre as crianças e os diversos universos sociais nos quais 

elas interagem, possibilita a criação de condições para que elas possam, 

gradativamente, desenvolver capacidades ligadas à tomada de decisões, à 

construção de regras, à cooperação, à solidariedade, ao diálogo, ao respeito a si 

mesmas e ao outro, assim como desenvolver sentimentos de justiça e ações de 

cuidado para consigo e para com os outros (BRASIL, 1998b). 
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O docente deve possibilitar, portanto, a interação dos pares com vistas ao 

desenvolvimento da criança em geral e da que apresenta alguma deficiência, mais 

especificamente, enquanto membro de um grupo social, de forma que passe a se 

ver como integrante da sociedade. É importante destacarmos, porém, que a 

interação não deve ser o único objetivo da criança com deficiência na escola. 

 Glat e Nogueira (2002, p.6) relatam que a 

 

[...] inclusão de indivíduos com necessidades educacionais especiais 
na rede regular de ensino não consiste apenas na sua permanência 
junto aos demais alunos, nem na negação dos serviços 
especializados àqueles que deles necessitem. Ao contrário, implica 
uma reorganização do sistema educacional, o que acarreta a revisão 
de antigas concepções e paradigmas educacionais na busca de 
possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses 
alunos, respeitando suas diferenças e atendendo as suas 
necessidades. 

 

Isso não pode ser visualizado na instituição campo de pesquisa. Ao ser 

questionada sobre a concepção de inclusão, a professora afirmou: ―Pra mim 

inclusão é isso, é você fazer parte de todas as atividades, é ter essa parte social 

com todas as pessoas [...]‖. Entrou, porém, em conflito com a prática realizada por 

ela durante esse tipo de atividade, pois percebemos que Jasmim poucas vezes teve 

uma mediação sua com vistas à realização da atividade proposta, bem como que 

suas atividades não eram adaptadas ao seu nível de desenvolvimento cognitivo. 

Está disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no Art. 59º 

dispõe que: ―Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades [...]‖, mas para que isso seja 

efetivamente concretizado é imprescindível que, não apenas professores, mas todos 

que compõem escola tenham conhecimento acerca das especificidades de cada 

criança e sejam orientados sobre como atuar pedagogicamente com ela.  

No CEMEI, campo da pesquisa, o primeiro fator que dificulta o 

desenvolvimento de Jasmim no tocante ao desenvolvimento das atividades 

propostas é o tamanho do papel em que a atividade é entregue a ela.  

Durante uma atividade desenvolvida (Figura 20), contida na gravação 2, 

verificamos que a professora orientou Jasmim na escrita do seu primeiro nome, 

diferentemente do que foi registrado na filmagem 1, em que parou na metade do 
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nome. A professora Melissa mostrava, em outra folha, letra por letra como Jasmim 

deveria escrever, dizendo cada direção que o lápis deveria seguir.  

 

Figura 20 – Atividade realizada por Jasmim 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Observamos que Jasmim apresentava características do nível pré-silábico, pois 

é destacada nessa fase, principalmente, a distinção entre as marcas do desenhar e 

do escrever, mesmo que estas não apresentem relação com o som e sendo 

interpretadas, de forma instável, somente pela própria criança (FONTANA; CRUZ, 

1997). 

 Nesse sentido, notamos que Jasmim, apesar de não associar grafema e 

fonema, diferencia as formas de representação de desenhos das formas de 

representar seu nome, ficando isto evidente nas filmagens 3 e 4, onde foram 

trabalhadas atividades com desenho. 

A cada letra que Jasmim fazia a professora encorajava a criança, afirmando 

que estava no caminho correto, dizendo ―Isso!‖. Ao estimular a forma de expressão e 
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desenvolver a autoconfiança na escrita da criança, a professora acompanhava a 

aquisição da escrita e respeitava o ritmo e as etapas do processo, definidos através 

das relações estabelecidas com o objeto, no caso a escrita, tendo, assim, condições 

para orientar e conduzir esse processo (ZACCUR, 2001). 

Ao terminar a mediação na escrita do nome de Jasmim, a professora disse: 

―Vamos pintar, agora?‖. Jasmim afirmou com a cabeça e uma de suas colegas 

buscou o pote de lápis e o colocou na carteira de Jasmim, evidenciando cooperação 

com a mesma. Quando a professora olhou a atividade das crianças que terminaram, 

recomendou que caprichassem na pintura. Jasmim abraçou o pote de lápis, olhou 

para o colega e disse: ―Não‖. A professora Melissa disse que pegaria outros lápis. 

Com a professora distante, a colega pediu a Jasmim o lápis azul e ela entregou o 

pote para que pudesse pegar.  

A professora retornou com uma caixa de lápis e a colega de Jasmim devolveu 

o pote para ela e diz: ―É meu, Jasmim‖. Jasmim também quer os lápis novos. A 

professora Melissa diz para a colega de Jasmim: ―É de todos. Vou colocar no pote e 

vocês pegam‖, mas deixa o pote com Jasmim. A colega pede o lápis amarelo e, 

mesmo orientando a atividade de outra criança, a professora Melissa entrega o lápis. 

A professora se afasta e outra colega pede o lápis, e observamos que Jasmim o 

entrega. 

Observamos que até mesmo os desenhos são realizados na metade do papel 

tipo A4. De acordo com o RCNEI (1998c), apesar de dever contemplar todas as 

modalidades artísticas, o desenvolvimento do desenho deve ser destacado por 

implicar em progressos com mudanças significativas, chegando ao surgimento dos 

primeiros símbolos. Contudo, não encontramos no PPP da instituição orientações 

relativas ao desenho na exposição da rotina que é adotada. Apesar disso, a 

professora desenvolve essa atividade constantemente. 

A filmagem 3  foi de uma atividade relacionada ao desenho sobre o final de 

semana. Segundo Fontana e Cruz (1997), o desenho é uma atividade 

frequentemente utilizado na educação infantil porque possibilita a expressão, 

incentiva a criatividade, indica o desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças e 

auxilia o trabalho de coordenação motora necessária para a alfabetização. 

Antes da atividade a professora questionou Jasmim sobre o que ela teria feito 

durante o final de semana. Jasmim não falou, mas a professora perguntou: ―Você foi 

para a igreja?‖, diante do que Jasmim confirmou, balançando a cabeça, sinalizando 
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que sim. Perguntou, também: ―Você viu seu colega lá?‖ E ela confirmou.  Embora 

conseguindo interagir com ela, poderia ter conseguido avançar mais na 

comunicação se tivesse utilizado algum recurso da comunicação alternativa, pois a 

linguagem é primordial para aquisição de habilidades, como a comunicação e a 

relação interpessoal (QUITÉRIO, 2011).  

A professora Melissa solicitou, então, que Jasmim desenhasse a sua figura 

juntamente com o colega, na igreja. Ela realizou sozinha a atividade solicitada, 

buscando registrar pelo desenho a sua participação e do colega. 

Observamos que, de acordo com a perspectiva de Lowenfeld, constatamos que 

Jasmim apresenta características do Estágio Pré-Esquemático, que compreende 

dos quatro aos sete anos, aproximadamente. Apresenta as primeiras tentativas de 

representação do real, embora de forma desordenada (LOWENFELD, 1977). Fica 

evidente, no desenho de Jasmim (Figura 21), a busca por desenhar, no centro da 

folha uma pessoa, com a cabeça, olhos e pernas.  

 

Figura 21: Produção de Jasmim sobre o final de semana 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 
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Na atividade relativa à filmagem 4 foi solicitado que as crianças desenhassem 

um animal do qual mais gostam, entre os que estavam presentes na arca de Noé. 

(Figura 22) 

 

Figura 22: Produção sobre animal que mais gosta presente na arca de Noé 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Ao entregar a atividade, Melissa questionou que animal ela desenhou e 

Jasmim respondeu: ―Cocó‖. Segundo Vigotski, é correto afirmar, como Hetzer, que  

 

a representação simbólica primária deve ser atribuída à fala e que é 
utilizando-a como base que todos os outros sistemas de signos são 
criados. De fato, também no desenvolvimento do desenho nota-se o 
forte impacto da fala, que pode ser exemplificado pelo deslocamento 
contínuo do processo de nomeação ou identificação para o início do 
ato de desenhar (VIGOTISKI, 2007, p.137). 

 

Notamos que o desenho realizado por Jasmim recebeu o nome de ―Cocó‖ 

devido ao fato de ser uma das poucas palavras compreendidas pela professora. 

A realização das atividades individuais pela criança com paralisia cerebral 

mostrou que a professora conseguia envolver Jasmim nas mesmas, preocupando-se 

com o seu desenvolvimento cognitivo. Destacamos que a medicação utilizada pela 
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criança pode prejudicar o seu processo de aprendizagem, pois dependendo do 

horário que o remédio é ingerido, a criança pode apresentar sonolência em sala de 

aula e a aprendizagem se torna mais lenta. Necessário se faz, diante disto, um 

contato com a família e com os profissionais da área de saúde, responsáveis pelo 

atendimento médico da criança, com vistas a ser estudada outras alternativas sobre 

o horário de uso da medicação.  

 

6.3.4 Brincadeiras 

 

O papel da professora Melissa durante esta atividade, na filmagem 1, tornou-se 

fundamental para estabelecer uma interação entre pares. Durante a primeira 

filmagem da brincadeira, notamos que Jasmim rejeitou a participação do colega que 

queria colocar um dos brinquedos que está com ela em seu carrinho, e ela disse 

―Não‖, afastando os brinquedos do colega. A professora Melissa, então, se 

direcionou a Jasmim e disse: ―Ele só quer brincar com você‖. Jasmim o rejeitou 

novamente fazendo som de choro e olhou para professora auxiliar, mas a mesma 

não se manifestou, então, Jasmim aceitou brincar com o colega.  

De acordo com RCNEI a brincadeira mantém um vínculo com o ―não-brincar‖. 

Sendo uma ação onde a criança apresenta um domínio da linguagem simbólica faz-

se necessário a distinção entre a brincadeira e a realidade (BRASIL, 1998a). 

Com isso, destacamos que o desenvolvimento das interações não podem ser 

forçadas, mas é possível a mediação pelo professor (VAYER; RONCIN, 1989). A 

professora não precisou forçar para que as crianças interagissem, mas a sua 

intervenção foi de fundamental importância para que Jasmim compreendesse o 

propósito do colega em pegar o seu brinquedo. 

É compartilhando sentimentos e emoções, trocando conhecimentos, 

estabelecendo relações, interagindo através das brincadeiras, ou seja, relacionando-

se com o outro que 

 

a criança vai se apropriando das significações socialmente 
construídas. Desse modo, é que o grupo social que, por meio da 
linguagem e das significações, possibilita o acesso a formas culturais 
de perceber e estruturar a realidade (FONTANA, CRUZ, 1997, p. 61). 

 



103 

 

Deve ser considerado que cada pessoa é um sujeito histórico e está inserido 

num contexto familiar, mas também é importante ressaltar que ela faz parte de uma 

determinada sociedade, em um determinado tempo histórico. 

A professora Melissa relata que obteve ―[...] grandes avanços na parte social 

[...] Ela é uma criança que interage bem com os outros‖. Apesar disso ressaltamos 

que, como afirma Vayer e Roncin (1969), as crianças apresentam tendências em 

aproximarem umas das outras, pois em si não apresentam preconceitos, que 

somente depois vão sendo incutidos por pessoas com quem convive, na família e na 

sociedade. 

Apesar de poucas palavras emitidas por Jasmim, que eram capazes de ser 

compreendidas, a escassez de palavras articuladas não interfere, como condição, 

para Jasmim interagir com os colegas. É importante destacar que a fala ―[...] facilita a 

efetiva manipulação de objetos pela criança, controla, também, o comportamento da 

própria criança. Assim, [...], adquirem a capacidade de ser tanto sujeito como objeto 

de seu próprio comportamento‖ (VYGOTSKI, p.15, 2007). 

 A importância do estímulo no desenvolvimento da fala é reforçada por Basil 

(1995), ao afirmar que o déficit comunicativo limita o desenvolvimento cognitivo, 

social e da personalidade. 

Durante a filmagem 2, em uma atividade externa, observamos que é oferecido 

a todas as crianças triciclos para utilizarem nas brincadeiras. Essa atividade é 

considerada pelo PPP do CMEI, campo da pesquisa, como atividade recreativa, pois 

no documento apresenta ser este um momento em que há atividades corporais e 

movimento, no qual é estimulado o desenvolvimento motor, a integração e a 

lateralidade, dentre outros aspectos. Todas brincam em volta dos bancos do pátio 

em uma fila e, apesar de não saber pedalar, Jasmim também participava da 

brincadeira como as demais crianças. Por duas vezes, parou a fila de triciclos e, por 

causa das reclamações das demais crianças, ela continua a brincar no seu triciclo. 

Neste momento, percebemos que a professora não interferiu na brincadeira. 

No PPP da instituição, não encontramos a palavra brincar entre as atividades, 

mas sim Jogo Simbólico e Atividade Recreativa. Nesse caso observamos o Jogo 

Simbólico, que segundo este documento é uma atividade que deve ocorrer durante 1 

ou 2 vezes por semana, sendo ofertado, às crianças, materiais que possibilitam a 

representação de papéis, personagens ou pessoas do cotidiano.  
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O brincar deve ser considerado atividade complementar nem mesmo 

dispensável, mas inerente ao processo integral da criança. Isso porque desenvolve 

capacidades como: atenção, memória, imaginação, autonomia e linguagem (LOPES; 

MELO, 2012).  

Quanto à brincadeira no parque (Figura 23), registrada na filmagem 3, notamos 

que Jasmim queria brincar apenas subindo a escada e descendo no escorregador, 

mesmo com todos os outros colegas brincando nos balanços. A professora relatou 

que, quando Jasmim chegou à escola, tinha um problema no pé e isso fazia com 

que ela tivesse dificuldade de subir as escadas do parque, porém, após a utilização 

da bota ortopédica a criança sobe sem dificuldades.  

 

Figura 23 – Jasmim participando da brincadeira no parque. 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Observamos que nenhuma interferência foi realizada pela professora, quanto à 

interação entre as crianças. A única interferência da Professora Melissa na atividade 

decorreu da necessidade de garantir a segurança de Jasmim. Apenas a advertiu 

para ter cuidado, ao ficar na parte superior do parque, tentando olhar os colegas que 

brincavam a baixo.  

Presenciamos, também, uma atividade realizada na sala e direcionada pela 

docente. A professora sugeriu fazer, antes da roda de conversa, a brincadeira da 
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cobra. As crianças sentadas em suas carteiras se animaram. A professora começou 

a andar e a cantar:  

 

Essa é uma história, de uma serpente, 

que subiu no morro para procurar  

um pedacinho do seu rabo.  

Vem, você também é um pedação do meu rabão. 

 

Todos a acompanham, cantando, e cada vez que cantava a professora 

chamava uma das crianças e ela passava por baixo de suas pernas, assim como de 

todos que formavam a fila, segurando na cintura da última criança. 

Jasmim foi a segunda criança a ser chamada. Riu muito, evidenciando alegria 

por ter sido chamada como os demais colegas e passou por baixo das pernas da 

primeira criança e da professora, no sentido inverso da brincadeira (Figura 24), 

tornando-se a primeira da fila. Jasmim se animava bastante com cada criança que 

passava por baixo de suas pernas. A dificuldade de manter as pernas abertas foi 

superada com a ajuda da professora, que levantava Jasmim. 

 

Figura 24 – Jasmim participando da brincadeira com música 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 
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Nessa atividade a professora trabalhou com as crianças o movimento, 

respeitando as limitações de Jasmim. Com isso, destacamos a importância do 

docente conhecer jogos e brincadeiras, refletindo sobre os movimentos que auxiliam 

no desenvolvimento de uma motricidade harmoniosa nas crianças (BRASIL, 1998c). 

Constatamos, assim, que mesmo sem um planejamento das atividades, que é 

essencial para o aprimoramento do processo pedagógico com todas as crianças na 

educação infantil, a professora escolheu uma atividade que é possível de ser 

executada também por Jasmim. Para qualquer atividade a ser desenvolvida, 

segundo Basil (1995), é preciso garantir a todas as crianças, o desenvolvimento 

máximo de suas capacidades. As necessidades da criança com paralisia cerebral 

não podem ser consideradas obstáculos, mas um estímulo para aproveitamento da 

formação, na prática, através da autoanálise das mesmas. Isso contribui para torná-

la uma professora mais qualificada, de forma a favorecer o desenvolvimento não 

apenas da criança com paralisia cerebral, mas de todas as crianças. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos, um longo caminho foi percorrido para chegarmos à concepção e 

à busca atual pela inclusão escolar. Esta, impulsionada por leis e documentos 

oficiais, trouxe um grande desafio para escola: a adaptação ao aluno, com suas 

diferenças, implicando para tanto na quebra de barreiras que constantemente 

surgem, sejam elas atitudinais, arquitetônicas e/ou pedagógicas.  

Ressaltamos que isso faz com que a escola inclusiva venha a trazer vários 

benefícios para todos os envolvidos no processo e não apenas para os alunos 

considerados com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades / superdotação. 

O recente olhar acerca da Educação Infantil, bem como a modificação na 

concepção de infância, possibilitou a garantia do direito da criança à educação, 

havendo a obrigação do Estado de oferecê-la, mas não dos pais de matricularem 

seus filhos nos centros de educação infantil a que têm direito.  

Contudo, é importante destacar que esse tipo de educação é de suma 

relevância, pois contribui sobremaneira para o desenvolvimento físico, cognitivo, 

biológico e social da criança e, por isso, torna-se importante não apenas para 

crianças com deficiência ou com outros tipos de necessidades educacionais 

especiais, mas para as crianças em geral. 

 É imprescindível haver um investimento na formação inicial e continuada de 

docentes e de outros profissionais atuantes nas instituições escolares com vistas a 

lhes dar condições para uma efetiva atuação com a diversidade das crianças sob a 

sua responsabilidade, incluindo neste contexto os que apresentam deficiência física.  

No caso da criança com paralisia cerebral, que tivemos oportunidade de 

observar, alguns aspectos do seu processo inclusivo ficaram evidentes sob o prisma 

da prática docente, assim como que as limitações ainda existentes na prática da 

professora são resultantes não apenas da falta de preparação adequada, mas da 

carência de orientações, em processo, sobre a educação que deveria ser a ela 

ministrada. Ou seja, essa preparação deveria ser oriunda da formação docente 

inicial, assim como da formação continuada, que pode ser desenvolvida em serviço 

na própria instituição escolar, bem como através de cursos ofertados pelo MEC e 

pela Secretaria Municipal de Educação. Isto não exime a professora, enquanto 
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profissional, de procurar pesquisar sobre o tema, buscando subsídios para o 

desenvolvimento da sua prática pedagógica com todas as crianças. 

Constatamos que a falta de conhecimento no tocante ao desenvolvimento da 

criança com paralisia cerebral, ou seja, quanto à diversidade das crianças sob sua 

responsabilidade, faz com que a docente fique impossibilitada de contribuir para um 

maior desenvolvimento cognitivo e social de Jasmim.  

A prática da Professora Melissa não era direcionada às necessidades 

específicas de Jasmim, mas era oferecida de forma igualitária para todas as 

crianças. Não havia uma preocupação em relação à realização de qualquer 

adequação pedagógica com relação à criança que apresentava deficiência.  

Sobre a interação entre a Professora Melissa e Jasmim, observamos que essa 

se diferencia da interação da mesma com as demais crianças, porque existe uma 

falha na comunicação oral e esta não procura recorrer a qualquer recurso de 

tecnologia assistiva de maneira a favorecer a comunicação com a aluna. Em alguns 

momentos, como na roda de conversa, nas brincadeiras ou nas atividades 

individuais, a professora demonstrava interesse e conseguia identificar o que 

Jasmim expressava, mas durante algumas atividades de contação de histórias é 

evidente a sua falta de compreensão a respeito do que ela falava, ao responder à 

mesma e interagir com as demais crianças. 

A realização de algumas atividades pela docente foi positiva, pois favoreceu a 

interação entre os pares, como a roda de conversa e as brincadeiras, ao possibilitar 

às crianças um maior contato entre si e, especialmente, com a criança que 

apresenta paralisia cerebral e vice-versa. 

A partir da realização da pesquisa percebemos que a instituição passou a 

acreditar que a orientação sistemática a professores, alunos e funcionários, bem 

mais do que a acessibilidade física – embora esta seja, também, de suma relevância 

– contribui sobremaneira para tornar possível a inclusão.  Evidencia que está ciente 

da necessidade atual de se buscar mudanças e aperfeiçoamentos na prática 

pedagógica para que os profissionais possam atender aos desafios constantes a 

que são submetidos no cotidiano escolar. Para tal fim, torna-se imprescindível a 

organização de momentos de estudos e aprofundamento, com os docentes e com 

os demais integrantes da comunidade escolar. 

 Acreditamos que a realização da investigação aqui relatada, no CMEI, instigou 

a comunidade escolar a pensar um pouco mais sobre a inclusão. Isto ficou evidente 
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quando recebemos, posteriormente, o convite para realizar uma palestra para os 

professores, equipe pedagógica e funcionários da instituição, durante a Semana 

Pedagógica, em janeiro de 2014. Também notamos a reconstrução do PPP da 

instituição, apresentando uma reflexão sobre educação de crianças com deficiência 

numa perspectiva inclusiva. 

 A formação continuada é de suma relevância no processo educacional 

inclusivo, porque tem, muitas vezes, o papel de buscar direcionamentos para vencer 

desafios, pois somente através da reflexão de sua própria atuação os professores 

poderão produzir conhecimento e intervir, de maneira consciente, em sua realidade 

profissional. 

Constatamos, também, que o aperfeiçoamento da prática docente não 

favoreceria apenas o desenvolvimento de Jasmim, mas de todas as crianças da 

sala. Isso porque uma escola que trabalha numa perspectiva inclusiva implica no 

reconhecimento e na busca de um atendimento às diferenças individuais, 

respeitando as necessidades das crianças, em geral.  

Assim, teríamos professores que aprendem com a reflexão da prática, que são 

desafiados a buscar respostas para os seus questionamentos, bem como crianças 

que constroem suas identidades, embasados no respeito às diferenças e na 

cooperação mútua. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

 

I – Dados Pessoais 

Sexo: F(   )  M(  ) 

Idade: _____  Estado Civil: ________________ 

 

II – Formação Profissional 

Grau de instrução 

(   ) Médio 

Curso:_____________Instituição:___________Ano de Conclusão: ______ 

(   ) Superior 

Curso:_____________Instituição:___________Ano de Conclusão: ______ 

 (   ) Especialização 

Área:_____________Instituição:___________Ano de Conclusão: ______ 

(   ) Mestrado 

Área:_____________Instituição:___________Ano de Conclusão: ______ 

 (   ) Doutorado 

Área:_____________Instituição:___________Ano de Conclusão: ______ 

 

Durante sua formação teve alguma orientação sobre educação de crianças 

com Deficiência? 

Em caso afirmativo, que informações recebeu?  

 

III – Atuação profissional 

Atuação: Escola Municipal(   )   Escola Estadual(   )   Escola Particular (   ) 

Tempo de docência: _____ Tempo de docência em Educação Infantil _______ 

Já teve outras experiências com crianças com deficiência? Em caso afirmativo, 

que tipo de deficiência a criança apresentava? 

Você participou de algum evento, na área, nos últimos anos? Qual(is)? 

 

IV – Inclusão da criança com paralisia cerebral 

O que você entende por inclusão? 

O que você entende por paralisia cerebral?  
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Como você analisa a sua prática pedagógica com a criança com paralisia 

cerebral? 

Existe alguma dificuldade quanto à aprendizagem da criança com paralisia 

cerebral? 

Em caso afirmativo quais estratégias você utiliza para superar essas 

dificuldades? 

Existe algum trabalho na escola, para orientar o professor frente à diversidade 

do alunado? 

Especificamente, sobre paralisia cerebral recebeu/recebe alguma orientação? 

Que sugestões você dá no sentido ao aprimoramento do trabalho como a 

criança com paralisia cerebral. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Criança) 

 

Esclarecimentos 

 

Prezados pais: Seu (sua) filho (a) _________________________________ está 

sendo convidado a participar da pesquisa ―A criança com paralisia cerebral na 

educação infantil: um olhar sobre a prática docente”. A participação de seu filho na 

pesquisa não é obrigatória, sendo que o mesmo poderá ser retirado da pesquisa a 

qualquer momento, sem penalização. Dessa forma, sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. O objetivo desse 

estudo é analisar a prática docente com vistas ao favorecimento da interação entre 

os pares. Informamos, ainda, que a participação de seu (sua) filho (a) na sala de 

aula será filmada com uma câmara portátil e registrada por meio de fotos digitais nos 

momentos: da entrada, atividade pedagógica com a professora e hora do lanche. A 

participação de seu (sua) filho (a) na pesquisa consistirá em: participação nas 

rotinas da instituição incluindo horário da atividade de classe, alimentação e 

atividades livres. Como benefício a participação dele(a) possibilitará a melhora na 

qualidade da educação, pois o presente estudo busca uma reflexão sobre a prática 

docente, bem como sobre a inclusão social. Os riscos relacionados à participação de 

seu filho na pesquisa poderem estar relacionados à ansiedade ao ser videografado. 

A pesquisadora, assim como a instituição comprometem-se em assumir a 

responsabilidade em dar assistência integral a você frente a possíveis complicações 

e danos decorrentes dos riscos previstos, caso ocorram. Não será feito nenhum 

pagamento para participar da pesquisa. A participação será de livre e de espontânea 

vontade. Não haverá gastos financeiros para os participantes durante o estudo. 

Caso ocorra, haverá ressarcimento de qualquer gasto que o sujeito da pesquisa 

possa ter em decorrência da mesma, desde devidamente comprovado. Na 

indenização o sujeito tem o direito de solicitá-la caso haja algum dado, devidamente 

comprovado, que venha a ocorrer por meio da pesquisa. Você ficará com uma cópia 

deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Priscila Lopes da Silva, residente a rua Rubens Mariz, 

2231, na cidade de Natal – RN, ou pelo telefone (84) 8854-5877. Dúvidas a respeito 

da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL – UFRN, no endereço: Avenida 
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Nilo Peçanha, 650; Petrópolis. CEP: 59.012-300 - Natal/RN ou pelo telefone/Fax (84) 

3342 5003. Coordenador: Joao Carlos Alchieri. 

 

  

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação de meu 

(minha) filho(a) na pesquisa ―A criança com paralisia cerebral na educação infantil: 

um olhar sobre a prática docente”, e concordo que ele (a) participe. Eu li as 

informações contidas no projeto de pesquisa e quero que meu filho participe. Bem 

como fui informado que a participação é voluntária, que não será remunerada ou 

envolverá qualquer outro privilégio para meu filho. Tenho igualmente ciência de que 

posso cancelar o consentimento para participação do meu filho a qualquer momento 

sem nenhuma consequência para sua educação presente ou futura, e de que serão 

feitas filmagens por meio de uma câmera portátil e fotografados alguns momentos 

de sua rotina em atividades na sala de aula. Todos os dados coletados serão 

anônimos e protegidos. Estou ciente de que não há gastos previstos e caso haja 

serei ressarcido.  

 

Natal, _____ de ___________________ de _______. 

_______________________________ 

Pai ou representante legal da criança                                                       

 

Pesquisador responsável: 

Priscila Lopes da Silva 

_________________________________________ 

Rua Rubens Mariz, 2231/ Nossa Senhora de Nazaré /Natal – RN/  

(84) 8854-5877 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – 

CEP/HUOL – UFRN, no endereço: Avenida Nilo Peçanha, 650; Petrópolis. CEP: 

59.012-300 - Natal/RN ou pelo telefone/Fax (84) 3342 5003.                                     

Coordenador: João Carlos Alchieri. 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Professora) 

 

Esclarecimentos  

 

 Prezado professor (a): Este é um convite para você participar da pesquisa “A 

criança com paralisia cerebral na educação infantil: um olhar sobre a prática 

docente”, que é coordenada pela mestranda Priscila Lopes da Silva. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. O objetivo desse estudo é analisar a prática docente com vistas ao 

favorecimento da interação entre os pares. Caso decida aceitar o convite, você: (a) 

será videografado e fotografado durante atividades rotineiras da instituição, como 

horário da aula ou atividades recreativas. Os riscos envolvidos com sua participação 

podem incluir a ansiedade em ser observado (a)/videografado(a) nas sessões 

experimentais. Como benefício a sua participação possibilitará a melhora na 

qualidade da educação, pois o presente estudo busca uma reflexão sobre a prática 

docente, bem como sobre a inclusão social. Para fins de registro e análise de dados 

você será filmado(a) e fotografado(a) durante as interações com o aluno com 

paralisia cerebral durante as sessões da pesquisa. Todas as informações obtidas 

serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma 

a não identificar os voluntários. A pesquisadora, assim como a instituição 

comprometem-se em assumir a responsabilidade em dar assistência integral a você 

frente a possíveis complicações e danos decorrentes dos riscos previstos, caso 

ocorram. Não será feito nenhum pagamento para participar da pesquisa. A 

participação será de livre e de espontânea vontade. Não haverá gastos financeiros 

para os participantes durante o estudo. Caso ocorra, haverá ressarcimento de 

qualquer gasto que o sujeito da pesquisa possa ter em decorrência da mesma, 

desde devidamente comprovado. Na indenização o sujeito tem o direito de solicitá-la 

caso haja algum dado, devidamente comprovado, que venha a ocorrer por meio da 

pesquisa. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Priscila Lopes da Silva, 

residente a rua Rubens Mariz, 2231, na cidade de Natal – RN, ou pelo telefone (84) 
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8854-5877. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas 

ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – 

CEP/HUOL – UFRN, no endereço: Avenida Nilo Peçanha, 650; Petrópolis. CEP: 

59.012-300 - Natal/RN ou pelo telefone/Fax (84) 3342 5003. Coordenador: Joao 

Carlos Alchieri. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa intitulada “A criança com 

paralisia cerebral na educação infantil: um olhar sobre a prática docente”, tenho 

conhecimento de como ela será realizada, bem como das filmagens e fotografias 

que serão feitas no decorrer da pesquisa. Estou ciente dos riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente desta pesquisa.  

 

Natal, _____ de ___________________ de _______. 

 

 

Participante da Pesquisa                                                                                                             

_______________________________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: 

Priscila Lopes da Silva 

 

__________________________________________ 

Rua Rubens Mariz, 2231/ Nossa Senhora de Nazaré /Natal – RN/                                

(84) 8854-5877 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes – 

CEP/HUOL – UFRN, no endereço: Avenida Nilo Peçanha, 650; Petrópolis. CEP: 

59.012-300 - Natal/RN ou pelo telefone/Fax (84) 3342 5003.  

Coordenador: João Carlos Alchieri. 
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ANEXO A - RESOLUÇÃO Nº 05 /2009 

 

Fixa normas relativas à educação das  

pessoas com necessidades educacionais 

especiais no Sistema Municipal de Ensino 

do Natal/RN. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NATAL/RN, no uso de  

suas atribuições legais e de acordo com o Inciso I, Art. 9º do seu Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução Nº 002/2007 – CME;  

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

Da Educação Especial 

Art. 1º - A Educação Especial é uma modalidade de ensino que transversaliza 

todos os níveis, etapas e demais modalidades de ensino. 

 

Art. 2º - A Educação Especial tem como finalidade possibilitar apoio curricular 

de caráter complementar e suplementar à formação dos educandos por meio do 

Atendimento Educacional Especializado, viabilizando o acesso, a participação e a 

aprendizagem dos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados nas unidades de 

ensino da rede municipal de Natal. 

 

Art. 3º - Os educandos atendidos pela Educação Especial são os que 

apresentam Necessidades Educacionais Especiais (NEESP).  

  

Parágrafo Único - Consideram-se educandos com deficiência aqueles que têm 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial; os 

que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 

comunicação; um repertório de interesses e habilidades restrito e estereotipado; os 

educandos que demonstram potencial elevado em qualquer uma das áreas, isoladas 

ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, bem 
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como elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de 

tarefas em áreas de seu interesse. 

 

 

CAPÍTULO II 

Do Setor de Educação Especial 

 

Art. 4º – A Secretaria Municipal de Educação de Natal constituirá um setor 

responsável pela Educação Especial a partir de 2009, dotado de recursos humanos, 

materiais e financeiros que viabilizem e deem sustentação ao processo de 

construção da educação inclusiva, seguindo o que preconiza a Resolução CNE/CEB 

Nº 02/09/2001, para todo sistema de ensino. 

 

Art. 5º – O Setor de Educação Especial será vinculado ao Departamento de 

Ensino Fundamental e ao Departamento de Educação Infantil da Secretaria 

Municipal de Educação, reafirmando a Educação Especial enquanto modalidade que 

transversaliza as demais modalidades e níveis de ensino. 

 

Art. 6º – O Setor de Educação Especial objetiva: 

 

I - Implementar e viabilizar a Política de Educação Especial da Rede Municipal 

de Ensino de Natal, proporcionando sustentação ao processo de construção da 

educação inclusiva nas unidades de ensino da rede. 

 

II – Acompanhar, assessorar e avaliar permanentemente o processo de ensino 

e aprendizagem dos educandos com NEESP nas unidades de ensino da rede, 

articulando, junto aos educadores, o replanejamento das ações educativas, 

formativas e políticopedagógicas. 

 

III – Articular a formação continuada dos educadores das unidades de ensino 

municipais com os demais Departamentos e Setores, introduzindo temas referentes 

à educação geral e à educação especial, desta forma assegurando sua participação 

sistemática na execução desse processo, ao longo do ano letivo. 
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Art. 7º – A efetivação dos objetivos do Setor de Educação Especial da SME 

pressupõe que seus componentes apresentem os seguintes requisitos: 

 

I - Ser efetivo do quadro da rede municipal de ensino do Natal; 

II - Ser graduado em Pedagogia e/ou outra Licenciatura nas demais áreas do 

conhecimento; 

III – Ter cursos de Especialização em Educação Especial e/ou Pós-Graduação 

na área; 

IV – Ter conhecimentos de gestão de sistema educacional inclusivo; 

V – Ser capaz de flexibilizar os horários de trabalho, de modo a atender os 

diversos turnos escolares. 

VI – O Setor deve conter, no mínimo, um especialista por área de deficiência, 

TGD e altas habilidades/superdotação no conjunto dos profissionais que o 

compõem. 

 

CAPÍTULO III 

Da Proposta Educacional Inclusiva 

 

Art. 8º – A proposta educacional inclusiva fundamenta-se no conceito de 

inclusão, compreendido/traduzido/como um paradigma educacional fundamentado 

num sistema de valores que reconhece a diversidade como característica inerente à 

constituição de uma sociedade democrática, por meio da garantia do direito de todos 

à educação, este viabilizado pelo acesso, permanência e continuidade dos estudos 

no ensino regular, com qualidade. 

 

Art. 9º – Considerando o conceito de educação inclusiva, à qual toda escola 

brasileira devese adequar, é condição sine qua non que a proposta político-

pedagógica das unidades de ensino municipais de Natal apresente uma 

característica de atuação democrática, marcada pela participação coletiva, 

colaborativa e dialógica entre os membros de toda a comunidade escolar e desta 

com a comunidade em geral. 

 

Art. 10 – A operacionalização da proposta educacional inclusiva impõe critérios 

de acessibilidade para o educando com NEESP, cuja garantia compete à Secretaria 
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Municipal de Educação. É, portanto, de sua responsabilidade, promover adequações 

arquitetônicas e ambientais às unidades de ensino da rede, respaldando-se nas 

Normas Técnicas - ABNT, contemplando edificações, mobiliário e equipamentos 

para promoção da inclusão educacional 

 

Art. 11 - Considerando as necessidades educacionais especiais dos educandos 

com surdez, no que tange à acessibilidade comunicativa, a Secretaria Municipal de 

Educação de Natal implantará, a partir de 2010, dez unidades de ensino regular, que 

se tornarão complexos bilíngues de referência para surdos, respaldadas na Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002 e no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

 

Art. 12 - Os complexos bilíngues de referência para surdos serão eleitos 

segundo os seguintes critérios: a) atender às quatro regiões administrativas da 

cidade; b) oferecer a maior diversidade em níveis e modalidades de ensino 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos); c) 

oferecer maior possibilidade e facilitação de transporte público; d) garantir o 

processo de gestão democrática e o trabalho pedagógico coletivo e participativo. 

 

Art. 13 – Os complexos bilíngues de referência para surdos oferecerão o 

ensino em duas línguas: na língua portuguesa e na Língua de Sinais Brasileira-

LIBRAS, de modo a garantir a acessibilidade do conhecimento curricular regular aos 

educandos surdos, cuja deficiência auditiva impede que os mesmos possam 

assimilá-lo por meio da modalidade oral da língua portuguesa, comum aos demais 

educandos que ouvem. 

 

Art. 14 - Nos complexos bilíngues de referência para surdos a língua 

portuguesa será considerada como segunda língua para os educandos surdos e 

contarão obrigatoriamente com os serviços especializados do professor/instrutor de 

LIBRAS, para o ensino sistematizado desta língua e do professor/tradutor-intérprete 

de LIBRAS, que atuará na sala de aula regular na qual estiverem matriculados os 

educandos surdos. Esses professores, assim como ocorre com os demais 

professores da rede municipal de ensino de Natal serão contratados por concurso 

público. 
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Art. 15 - O professor/tradutor-intérprete e o professor/instrutor de LIBRAS que 

atuarem nas escolas bilíngues de referência para surdos, assumirão a 

responsabilidade formativa dos educandos surdos, conforme ocorre em relação aos 

demais professores, considerados regentes das disciplinas curriculares. 

 

Art. 16 - Além de receberem o ensino em salas de aulas regulares nos 

complexos bilíngues de referência para surdos, os educandos receberão em horário 

oposto ao turno escolar, o atendimento educacional especializado nas salas de 

recursos multifuncionais, na própria escola ou em instituições especializadas, 

conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação de Natal. 

 

Art. 17 - A Secretaria Municipal de Educação de Natal, por meio do 

Departamento de Atenção ao Educando – DAE, em consonância com o Setor de 

Educação Especial da SME, junto ao sistema público de saúde, viabilizará os 

atendimentos educacionais especializados aos educandos da rede, impossibilitados 

de frequentar as aulas, em razão de tratamento de saúde que implique internação 

hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio. 

 

Art. 18 – A Secretaria Municipal de Educação de Natal garantirá o transporte 

escolar dos educandos com NEESP matriculados nos complexos bilíngues de 

referência para surdos, observando e respeitando as seguintes condições: 

 

I – A distância existente entre a moradia desses educandos e as citadas 

unidades de ensino e salas por eles frequentadas, tendo como parâmetro o 

agrupamento desse contingente por região administrativa da cidade do Natal; 

 

II – Que os educandos com NEESP sejam recolhidos em pontos estratégicos 

definidos pela SME e transportados até a escola, procedimento este similar ao 

itinerário de volta, sendo, portanto, de responsabilidade das famílias que os 

educandos se encontrem nos pontos de ônibus definidos e nos horários 

estabelecidos; 

 

III – Que a SME disponibilize em cada região administrativa de Natal, um 

transporte escolar com um motorista fixo, e um auxiliar, ambos treinados, devendo 
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este conhecer todos os educandos com NEESP usuários desse serviço. Para maior 

segurança, os educandos devem, obrigatoriamente, portar um crachá com sua 

identificação;  

IV – Que os educandos com NEESP que apresentem dificuldades de 

locomoção e que recebem atendimento clínico em Instituições especializadas fora 

da região domiciliar, façam uso dos serviços do transporte escolar municipal no 

percurso casa-Instituição-casa. 

 

Neste caso, 01 (uma) pessoa responsável pelo educando deverá acompanhá-

lo. Os demais educandos com NEESP gozarão dos benefícios já adquiridos junto à 

STTU-Natal. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Matrícula 

 

Art. 19 - A Secretaria Municipal de Educação de Natal – SME/Natal implanta, 

em todas as unidades de ensino da rede, a matrícula antecipada para os educandos 

com necessidades educacionais especiais. 

 

Art. 20 - A matrícula antecipada tem o objetivo de favorecer a organização do 

ambiente escolar no que tange à formação das turmas, do quadro de professores e 

do Atendimento Educacional Especializado (AEE), da acessibilidade, adequações 

arquitetônicas e ambientais, material pedagógico adequado; 

 

Art. 21 - A matrícula antecipada para os educandos com necessidades 

educacionais especiais ocorrerá no último trimestre letivo, de acordo com o 

calendário de matrícula proposto pela SME/Natal. 

Art. 22 - Na efetivação da matrícula para os educandos com necessidades 

educacionais especiais, faz-se necessário que: 

I – Os pais ou responsáveis apresentem laudo clínico que constate a 

deficiência real da criança, do adolescente ou do jovem pleiteante à vaga na unidade 

de ensino; 
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II - Na inexistência do citado documento prevalece a efetivação da matrícula, 

mediante o compromisso da apresentação desse laudo até o início das atividades 

pedagógicas do ano letivo seguinte; 

 

III - Persistindo essa inexistência, o professor deverá observar e avaliar 

pedagogicamente o processo de aprendizagem desse educando, tendo como base 

os parâmetros do ano de escolaridade (se houver), nível de ensino em que está 

inserido e sua idade cronológica; 

 

IV - O professor, em articulação com o gestor e o coordenador pedagógico 

procederá ao registro, por escrito, dos avanços e dificuldades do desenvolvimento 

escolar do educando, mediante o que receberá, do Setor de Educação Especial da 

SME/Natal, orientações necessárias ao encaminhamento desse aos profissionais 

especializados, para possíveis diagnósticos e atendimentos clínicos; 

 

V - Na escola em que houver sala de recursos multifuncionais, o professor 

responsável por esta sala, o gestor, o coordenador pedagógico e o professor 

regente da sala de aula realizarão a avaliação diagnóstico-pedagógica desse 

educando; 

 

VI – A Sala de Recursos Multifuncionais é um espaço, na unidade de ensino, 

onde se realiza o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para alunos com 

NEESP, por meio do desenvolvimento de recursos e estratégias de apoio que 

viabilizem a aprendizagem escolar satisfatória à construção do seu conhecimento. 

 

Art. 23 - A organização das turmas com educandos com NEESP matriculados 

respeitará a seguinte distribuição, considerando os níveis e modalidades de ensino e 

os horários estabelecidos para os mesmos: 
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Parágrafo Único – Nas unidades escolares de ensino fundamental com alunos 

NEESP, a SME disponibilizará a cada vinte alunos, por turno, um professor auxiliar 

para o apoio pedagógico e educacional às necessidades específicas do educando. 
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Art. 24 - Caso o educando apresente deficiência múltipla ou Transtorno Global 

de Desenvolvimento, recomenda-se a matrícula de apenas um educando com este 

diagnóstico por turma. 

 

Art.25 - A turma com educandos com NEESP matriculados, cujas dificuldades 

de adequação escolar não forem supridas com as intervenções colaborativas do 

professor do coordenador pedagógico e do gestor, deverá, mediante parecer 

avaliativo do Setor de Educação Especial da SME/Natal, contar com a presença de 

outro professor, que atuará como apoio pedagógico-educacional às necessidades 

específicas dos alunos com NEESP e à turma em geral. 

 

Art. 26 - Na formação das turmas deve ser considerada a relação quantitativa 

entre espaço físico e número de educandos por sala de aula, conforme normas da 

construção civil para as unidades públicas de ensino. 

 

CAPÍTULO V 

Do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

Art. 27 - O processo de ensino e de aprendizagem do educando com NEESP 

deve seguir os princípios da educação inclusiva, respeitando a diversidade na 

escola, garantindo métodos, recursos e organizações específicos para atender suas 

necessidades. 

 

Art. 28 – O ensino ministrado na sala de aula regular em que se encontram 

educandos com NEESP não sofrerá alterações quanto a currículos e programas; 

quando necessário, deverá haver organização específica, adequações 

metodológicas, recursos pedagógicos, tecnológicos e de comunicação 

diferenciados, para atender as necessidades específicas de cada educando. 

 

Art. 29 - As adequações às necessidades específicas dos educandos com 

NEESP pressupõem a elaboração e organização de recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras de ordem de comunicação e sinalização, 

linguagens e códigos específicos e tecnológicos, que deverão estar contidas nos 

projetos político-pedagógicos das unidades de ensino. Assim, recomenda-se que: 
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I – Para os educandos com surdez, que utilizam código linguístico visual para 

se comunicarem, a Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS) será instituída como 

primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa como segunda língua (L2). Desse modo, 

ao longo do processo de ensino e aprendizagem da L2, serão observadas as 

adequações necessárias que garantam aos educandos surdos demonstrarem suas 

competências linguísticas nas duas línguas. 

 

II – Para os educandos com deficiêncial visual, que utilizam o sistema Braille, a 

SME deverá disponibilizar tecnologia assistiva e material didático-pedagógico 

adequado, os quais garantam aos educados cegos demonstrarem suas 

competências de aprendizagem. 

 

III - – Seja assegurada temporalidade flexível do ano letivo para atender aos 

educandos com NEESP, considerando-se, quando necessário, um tempo maior para 

aqueles com deficiência mental e/ou graves deficiências múltiplas e tempo menor 

para aqueles com altas habilidades/superdotação. 

 

Art. 30 - A avaliação escolar se constituirá de um levantamento de informações 

de caráter formativo e processual para melhor compreensão da aprendizagem e 

conseqüente aperfeiçoamento da prática pedagógica. Deverá ser, portanto, 

dinâmica, contínua, mapeando os avanços, retrocessos, dificuldades e progressos 

do educando; 

 

Art. 31 - A avaliação escolar do educando com NEESP seguirá as normas 

gerais contidas na Portaria Nº 153\2008 do Conselho Municipal de Educação (CME-

Natal), acrescida de relatório inicial, processual e final desse educando. 

 

Art. 32 – O processo de avaliação e promoção dos educandos com NEESP 

poderá conferir terminalidade especifica àqueles que não atingiram um nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, ainda que 

os apoios e adaptações necessárias não lhes tenham possibilitado o alcance dos 

resultados de escolarização.  
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Parágrafo Único - Entende-se por terminalidade específica a certificação de 

conclusão de escolaridade do ensino fundamental ao educando com deficiência 

mental grave, ou deficiência múltipla. Neste caso, será disponibilizado histórico 

escolar que apresente, de forma descritiva, as competências por ele desenvolvidas, 

sendo-lhe igualmente disponibilizado o encaminhamento para a educação de jovens 

e adultos, bem como para a educação profissional. 

 

Art. 33 – Na avaliação das produções textuais escritas dos educandos surdos 

devem ser consideradas suas necessidades específicas, ressaltando-se que os 

―erros‖ cometidos serão interpretados como decorrência da interferência da LIBRAS 

(Língua 1) sobre a aprendizagem da Língua Portuguesa (Língua 2).  

 

Art. 34 - Adaptação semelhante deve ocorrer no processo avaliativo do 

educando cego, uma vez que a avaliação do seu texto escrito dar-se-á por meio da 

tradução para o sistema Braille, com a ajuda do professor especializado ou por meio 

de tecnologia assistiva.  

 

CAPÍTULO VI 

Do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Atendimentos 

Clínicos 

 

Art. 35 - O AEE é um serviço da Educação Especial de caráter complementar e 

ou suplementar à formação dos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação pertencentes ao ensino comum, 

considerando suas necessidades específicas, de forma a promover o acesso, a 

participação e a interação nas atividades escolares. 

 

Parágrafo Único – O atendimento educacional especializado deve ser oferecido 

em horários distintos, ou seja, no turno inverso ao da classe comum, na própria 

escola ou em centro especializado, com outros objetivos, metas e procedimentos 

educacionais. O tempo reservado para esse atendimento será definido conforme a 

necessidade de cada aluno. 

 



139 

 

Art. 36 - O AEE tem como objetivos identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras de acesso ao 

conhecimento dos educandos com necessidades educacionais especiais 

matriculados nas salas de aulas comuns, por meio do apoio curricular, com vistas ao 

desenvolvimento de sua autonomia e independência na escola e fora dela, não 

sendo, porém, substitutivo á escolarização. 

 

Art. 37 - Dentre as atividades de atendimento educacional especializado são 

disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e 

códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologia assistiva, recursos 

estes necessariamente articulados à proposta pedagógica das unidades de ensino 

comum. 

 

Art 38 - As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços localizados nas 

escolas de Educação Básica onde se realizam Atendimentos Educacionais 

Especializados - AEE, sendo constituídas de mobiliários, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos adequados às necessidades dos educandos com NEESP, 

acessibilidade e equipamentos tecnológicos específicos, bem como de professores 

com formação para realizarem o AEE. 

 

Art 39 - De acordo com a área específica, o docente deverá conhecer e usar 

fluentemente a Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS, conhecer e usar a metodologia 

de ensino da língua portuguesa como segunda língua para educandos surdos, 

conhecer e usar o sistema Braille; conhecer os procedimentos para a orientação e 

mobilidade dos educandos cegos; conhecer 

e usar o Sorobã, as Tecnologias Assistivas, a Informática, os processos de 

comunicação alternativa, bem como operacionalizar atividades que estimulem os 

processos mentais superiores, promovendo o desenvolvimento do potencial criativo 

dos educandos e seu enriquecimento curricular. 

 

Art. 40 - Sobre os aspectos clínicos relacionados aos educandos com NEESP, 

faz-se primordial que se estabeleça um diálogo/parceria entre os profissionais das 

diversas áreas - sobretudo Saúde e Educação - notadamente no que respeita ao 
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acompanhamento da evolução do atendimento educacional especializado, 

ocasionando melhor desempenho de todos: educando, educador e especialista. 

 

Parágrafo Único – Esse atendimento não deve nunca se sobrepor à educação 

escolar e ao atendimento educacional especializado, mas os saberes clínico, escolar 

e o especializado devem fazer suas diferentes ações convergir para um mesmo 

objetivo, qual seja o desenvolvimento dos educandos com NEESP. 

 

Art. 41 – A SME deverá estabelecer convênios e/ou parcerias com Secretarias 

de Saúde, de Assistência, Trabalho e Ação Social; Instituições de caráter clínico-

terapêutico governamentais, não-governamentais e privadas, para avaliação 

diagnóstica e atendimento terapêutico aos educandos com NEESP matriculados na 

rede municipal de ensino de Natal e Instituições voltadas para a educação 

profissional. 

 

CAPÍTULO VII 

Da formação e da função docente na escola com educandos com NEESP 

 

Art. 42 - A Secretaria Municipal de Educação de Natal deve articular convênios 

com Instituições de Ensino Superior para garantir a formação continuada dos 

educadores, a investigação e a avaliação permanente do processo educacional 

inclusivo na rede de ensino municipal de Natal. 

 

Art. 43 - A Secretaria Municipal de Educação de Natal deve articular parcerias 

com o Ministério de Educação, para viabilizar recursos que garantam a formação 

continuada dos educadores da rede, inclusive em nível de pós-graduação. 

 

Art. 44 - Para a efetivação da educação inclusiva, todos os sujeitos envolvidos 

no processo educacional, a saber, gestores, coordenadores, professores, 

educadores infantis, professores de apoio, funcionários e familiares devem assumir 

a responsabilidade pela aprendizagem de todos os educandos matriculados na 

escola, para isto participando da formação continuada geral e específica, organizada 

a partir das necessidades de cada unidade de ensino e, de preferência, no ambiente 

real de ensino: a unidade escolar. 
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Art. 45 – É recomendável que na organização do programa de formação 

continuada, planejada para e com os educadores/professores da rede municipal de 

ensino de Natal, constem, em qualquer área do conhecimento, conhecimentos 

teóricos e experiência real com os educandos com NEESP, momento este 

configurado como a culminância da formação expressando a materialização da 

articulação teoria/prática. 

 

Parágrafo Único – Caberá à SME acompanhar e assessorar o profissional das 

unidades escolares (Professores, suporte pedagógico, coordenação e diretor 

escolar) quanto aos procedimentos e processos pedagógicos a serem utilizados. 

 

Art. 46 – O professor que atuará na função de apoio pedagógico-educacional 

às necessidades específicas dos educandos com NEESP na sala de aula regular, 

deve apresentar o seguinte perfil: 

 

I. Ser do quadro funcional da Rede Municipal de Ensino do Natal; 

 

II. Ser graduado em Pedagogia e/ou outra Licenciatura nas demais áreas do 

conhecimento e cursos de Aperfeiçoamento em Educação Especial e/ou Pós-

Graduação na área. 

 

Art. 47 – O professor que atuará no Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) nas salas de recursos multifuncionais deve apresentar o seguinte perfil: 

 

I - Ser do quadro funcional da Rede Municipal de Ensino do Natal; 

 

II - Ser graduado em Pedagogia e/ou outra Licenciatura nas demais áreas do 

conhecimento; 

 

III – Ter cursos de Especialização em Educação Especial - AEE e/ou Pós-

Graduação na área. 
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Art. 48 - O professor do Atendimento Educacional Especializado para 

educandos surdos deverá, obrigatoriamente, conhecer e usar fluentemente a Língua 

de Sinais Brasileira- LIBRAS, assim como oferecer atendimentos educacionais 

voltados às necessidades desses educandos que se apresentam na área da 

aquisição da linguagem, particularmente da língua portuguesa em sua modalidade 

de escrita e de leitura. 

 

Art. 49 - O professor do Atendimento Educacional Especializado para 

educandos com deficiência visual (cegueira, baixa visão e surdocegueira) deverá, 

obrigatoriamente, conhecer e usar o sistema Braille, o sorobã e os recursos da 

tecnologia assistiva para esta área de deficiência, efetuando transcrições de códigos 

e possibilitando o acesso aos recursos de leitura e escrita alternativos. 

 

Art. 50 - O professor do Atendimento Educacional Especializado para 

educandos com deficiência física (com uso de cadeiras de roda e paralisia cerebral) 

deverá, obrigatoriamente, conhecer e usar os recursos pedagógicos e tecnológicos 

adaptativos e de comunicação alternativa para esta área de deficiência, assim como 

oferecer atendimentos educacionais voltados às necessidades desses educandos 

que se apresentam na dificuldade de locomoção e acesso aos recursos de 

expressão comunicativa na modalidade de escrita e expressão oral. 

 

Art. 51 – A presente Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

Sala de Reunião do Conselho Municipal de Educação de Natal.  

 

Natal/RN, 29 de dezembro de 2009. 

 

Maria de Fátima Carrilho                                               Maria de Fátima Carrilho 

          Presidente                                                                         Relator 

 

 


