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Resumo: Refletir a importância da inclusão, apontando que a educação inclusiva 
atualmente consiste como um dos desafios a ser superado pela educação. A pesquisa 
objetiva compreender a inclusão e os avanços na educação infantil analisando a escola 
como suporte no processo inclusivo. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica em 
caráter narrativo. Através da análise, permitiu verificar como é relevante o conhecimento 
sobre a inclusão, considerada como processo natural, o que permite uma aceitação 
prazerosa e menos traumática para as crianças com diferentes necessidades. A fim de 
analisar os aspectos mais relevantes da inclusão, visando apontar a necessidade de 
promover a inclusão no ambiente escolar, iniciando este processo desde a educação 
infantil e com os resultados obtidos possam mostrar a importância do professor nesse 
aspecto. Podendo perceber durante o estudo que deve haver uma grande interação entre 
escola, família e professor, onde essa tríade unida e preparada em todos os aspectos é 
capaz de enfrentar as dificuldades que a inclusão carrega consigo. Desta forma, o 
conhecimento, o afeto e a dedicação para o processo de inclusão de toda a tríade torna 
favorável a capacidade de aprender da criança. 
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INTRODUÇÃO  
 

A educação inclusiva atualmente consiste como um dos desafios a ser superado 
pela educação e ensino brasileiro, desta maneira o sentido de incluir alunos permeia um 
processo em que as necessidades e características de cada criança devem ser 
consideradas para que elas possam além do acesso sentirem-se integradas no ambiente 
escolar (DEIMLING; MOSCARDINI, 2017). 

É importante que a criança ao iniciar seu convívio escolar tenha um suporte familiar 
e pedagógico, a fim de facilitar o desenvolvimento da mesma em diversos aspectos: 
emocionais, comportamentais, sociais e cognitivos. A inclusão busca por sua vez ampliar o 
modelo educacional atuando como agente facilitador das mudanças necessárias em uma 
sociedade com o intuito de tornar as escolas acessíveis, transformadoras, abertas às 
diferenças, e capaz de facilitar os relacionamentos interpessoais. 

No ambiente escolar, as crianças com necessidades especiais necessitam de um 
olhar diferenciado da escola, onde o ambiente e os profissionais devem estar voltados para 
a sua evolução em vários aspectos, tais como: socialização, identidade, autonomia e 
habilidades motoras de forma integrada e contínua. 

De acordo com Carneiro, (2011): 
 
Diante deste panorama, a concepção de educação inclusiva tem se 
fortalecido no sentido de que a escola tem que se abrir para a diversidade, 
acolhê-la, respeitá-la e, acima de tudo, valorizá-la como elemento 
fundamental na constituição de uma sociedade democrática e justa. Essa 
concepção pressupõe que a escola busque caminhos para se reorganizar 
de forma a atender todos os alunos, inclusive os com deficiência, 
cumprindo seu papel social. Espera-se da escola inclusiva competência 
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para desenvolver processos de ensino e aprendizagem capazes de 
oferecer aos alunos com deficiência condições de desenvolvimento 
acadêmico que os coloque, de forma equitativa, em condições de 
acessarem oportunidades iguais no mercado de trabalho e na vida (p.83). 
 

Quando se trata da inclusão relacionada à educação infantil, o acesso e a 
participação da aprendizagem na escola regular com outras crianças proporcionam uma 
riqueza de vivências através da integração em brincadeiras e o aprendizado por meio da 
percepção e pelo incentivo. A educação infantil por sua vez tem vivenciado obstáculos para 
que ocorra a inclusão de crianças com deficiências, onde podemos citar o número de 
vagas reduzidas, preconceito por ambas as partes, seja escola ou família, além da 
estrutura escolar física e pedagógica despreparada para receber o público alvo, bem como 
falta de conhecimento e informação por parte dos profissionais envolvidos no processo de 
ensinar. Sendo assim, observa-se a importância do fortalecimento de uma rede escolar 
eficiente e capaz de tornar a inclusão algo verdadeiro e efetivo no processo de ensino. 

É possível identificar os avanços na educação brasileira inclusiva, como o acesso 
das crianças a escolar regular, vinculado a discussões e ações de integração, entretanto 
ainda há um longo caminho a ser percorrido para o alcance da qualidade inclusiva. Neste 
sentido pergunto: qual a relevância da inclusão para que o processo de ensino e 
aprendizagem das crianças seja efetivo? 

Assim, a escolha do estudo voltada as questões da inclusão visam abordar o 
acesso à informação sobre o tema, além de nortear a forma de ação e percepção do 
educador e da escola voltadas a atitudes inclusivas que facilitem o processo de ensino e 
aprendizagem. 

Por conseguinte, busca-se enfatizar a importância da inclusão das crianças através 
de uma reflexão ressaltando os avanços já conquistados através de leis que visam garantir 
a inclusão das crianças na educação infantil, além de chamar a atenção a toda a 
sociedade, professores, família e escola sobre a relevância e necessidade de dialogar 
sobre o tema. 

O presente trabalho teve como objetivo refletir sobre a inclusão e seus avanços na 
educação infantil. Além de perceber os desafios e avanços que permeiam o ensino 
inclusivo, bem como analisar a importância da escola como suporte no processo inclusivo. 
 
METODOLOGIA 

 
O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos de uma pesquisa ou revisão 

bibliográfica, que segundo autores é caracterizada por uma análise crítica, e detalhada das 
publicações referente ao tema escolhido, e em uma determinada área de conhecimento. 

De acordo com Martins (2001 apud GONÇALVES, 2010): 
 
A pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema, com base em 
referencias teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos e outros. 
Busca também, conhecer e analisar conteúdos científicos sobre 
determinado tema (p.10). 
 

A pesquisa bibliográfica busca conhecer as posições dos autores em relação ao 
tema em estudo, e isso não significa repetir aquilo que o autor aponta, vai além de uma 
repetição, a pesquisa permite o contato direto do pesquisador com diversos autores, 
diversas teorias, permitindo uma leitura minuciosa, detalhada e critica, e ao fim o 
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pesquisador por sua vez é capaz de descrever e realizar sua interpretação a partir da 
extração do que há de melhor em cada publicação estudada. 
LOCAL DA PESQUISA 

Realizou-se uma pesquisa a base de dados, livros e artigos, com o objetivo de 
enriquecer ainda mais a pesquisa. A pesquisa e estudo foram divididos em algumas 
etapas. 

Na primeira etapa foi realizada uma leitura ampla e abrangente em livros que 
citavam algum ponto sobre o tema, divididos em pedagogia e inclusão, educação e 
inclusão, publicados em um período de 2000 a 2014. 

Em um segundo momento a pesquisa se tornou mais detalhada, realizando uma 
busca em artigos científicos sobre o tema, e o acesso aconteceu nas bases de dados 
SCIELO, BIREME, LILACS, publicados nos últimos 17 anos (2003 a 2018). Foram 
utilizados para esta pesquisa 33 artigos nacionais, disponíveis em texto completo e pdf. 
Para a busca, foram utilizados alguns descritores: inclusão, educação, educação infantil e 
inclusão, professor e inclusão.  
TIPO DE PESQUISA 

Este estudo adotou como estratégia metodológica a revisão bibliográfica, utilizando 
a revisão narrativa, que por sua vez permite conhecer as experiências e vivências dos 
autores que já pesquisaram sobre o assunto. Desta maneira, a pesquisa narrativa 
conforme Rocha (1999 apud MATTOS 2015): 

 A Revisão Narrativa por permitir estabelecer relações com produções 
anteriores, identificando temáticas recorrentes, apontando novas 
perspectivas, consolidando uma área de conhecimento e constituindo-se 
orientações de práticas pedagógicas para a definição dos parâmetros de 
formação de profissionais para atuarem na área. (online). 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Abordamos a inclusão, em seus diversos aspectos, tanto a definição de 
inclusão, a garantia de direitos conforme as políticas públicas e as leis, além de 
apresentar os desafios da inclusão no contexto social e no contexto escolar. 
Podemos perceber que a inclusão apesar dos grandes desafios é possível nos 
ambientes escolares, podendo destacar o papel relevante do professor (PIMENTA; 
LIMA, 2008 apud LINHARES; MACEDO, 2012). 

O processo de inclusão como citado por alguns autores, constitui como um 
mecanismo de integração, onde visam acolher a criança na sua maior diversidade e 
necessidade (ROZEK, s.d, p.6). 

Entretanto, ao longo da pesquisa foi possível perceber que diversos são os 
entraves para que a inclusão realmente aconteça, e o primeiro desafio de fato seria 
a aceitação da família como fator primordial para a aceitação conseguinte da 
escola, amigos, professor e sociedade (SANTOS, 1999, p.78 apud SILVA; SILVA, 
2016, online). 

Nesse sentido, observamos ainda que para que realmente a inclusão 
aconteça, e que o passo inicial para que isso ocorra é a mudança interna e pessoal, 
é preciso que a escola enquanto pessoa e ser humano compreenda que incluir é 
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permitir, aceitar, acolher, amar e acima de tudo respeitar as diversas condições aos 
quais nos seres humanos podemos ser expostos. 

Podemos ainda perceber que os movimentos iniciais foram fundamentais 
para o início da discursão sobre a inclusão, principalmente no campo educacional e 
especificamente na educação infantil. Isso nos mostra durante a pesquisa que 
embora tenha sido um tema discutido a alguns anos, ainda é bem atual e presente 
nas salas de aula. Entretanto é preciso analisar a preocupação dos órgãos 
governamentais com a inclusão a partir dos movimentos inicias, mesmo que por 
questões políticas (SANTOS & TELES, 2012). 

Apresentamos ainda inclusão relacionada a educação infantil, onde 
abordamos o processo histórico da inclusão nas escolas, com foco na educação 
infantil, bem como apresentamos a importância da inclusão para a formação de 
crianças e futuros cidadãos do bem. 

A educação infantil por ser uma fase inicial escolar, apresenta grande 
influência na formação dos alunos enquanto cidadão, por isso a inclusão quando 
acontece de maneira natural e respeitosa os alunos compreendem o processo de 
forma simples e espontânea. Por isso se vê a grande importância do tema, 
retratando que a inclusão é uma forma de tornar as pessoas com dificuldades em 
sua grande amplitude como partes de uma sociedade (SOUSA, 2012, online). 

Além disso, abordamos a formação do professor onde retratamos a 
importância e a necessidade de uma formação profissional pautada na inclusão a 
fim de preparar os professores para receberem crianças com necessidades 
diversas, além de retratar a importância do professor como agente transformador e 
mediador da inclusão nas salas de aula. 

Outro ponto bastante avaliado e discutido entre os autores é a formação do 
professor enquanto um profissional capacitado, preparado e acima de tudo 
humano. Ressaltam ainda que um dos fatores que contribuem para a dificuldade 
dos profissionais da educação/ infantil no processo de inclusão está relacionada a 
formação generalizada. Além disso, podemos perceber por meio dos artigos e livros 
pesquisados que o cenário está proposto a mudar, onde a equipe e coordenação 
pedagógica diante da necessidade e da realidade da inclusão visam cada vez mais 
preparar e capacitar os professores (DALL’ACQUA; 2007). 

Ainda podemos destacar as mudanças que a inclusão acarretou nos 
ambientes escolares, dentre eles maior socialização, empatia entre os alunos, 
convívio harmonioso, relação de ajuda mutua, além das mudanças físicas e 
adequação dos espaços externos, sendo também pontos relevantes para diversos 
autores. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando que a inclusão é demasiadamente importante, para que as crianças 
com necessidades sejam elas físicas e intelectuais possam ser inseridas no contexto 
escolar o tema inclusão na educação infantil se torna de grande relevância. Levando em 
consideração que a escola tem se configurado como um espaço social de grande interação 
das crianças e capaz de formar cidadãos comprometidos com a diversidade e equidade, 
fica evidente neste estudo que o processo de inclusão está diretamente ligado e pode ser 
facilitado através de uma relação harmoniosa entre escola- professor- e família. 
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 Além de considerar que a inclusão das crianças nos espaços de ensino regular, 
tem propiciado melhor interação, socialização e principalmente facilitado o processo de 
ensino e aprendizagem. Para que as crianças se sintam incluídas é de grande importância 
a empatia do professor, e que conforme alguns autores podemos afirmar que a capacitação 
constante do professor para conseguir enfrentar os desafios que a inclusão, bem como a 
sua sensibilidade com estas crianças tem facilitado bastante o processo de inclusão. 

Os desafios da inclusão são diversos, como a deficiência de muitos profissionais 
não treinados para atender essa nova demanda escolar, bem como estrutura física, 
preconceito e discriminação de diversos setores da sociedade, entretanto podemos 
perceber que é uma luta e movimento diário para que a inclusão de fato seja efetiva e 
eficiente, porem podemos perceber que é possível.  

Os movimentos iniciais, as leis, as politicas foram grandes avanços para que a 
inclusão de fato fosse um tema a ser trabalhado e vivenciado nas escolas, isso nos mostra 
que cada vez mais a sociedade tem se sensibilizado, o que é uma grande conquista. 
Trabalhar a inclusão desde os anos iniciais escolares pode favorecer bastante em todo o 
processo, afinal as crianças são seres mais sensíveis, que por si só não carregam 
preconceitos e discriminação, isso evidencia que quanto antes iniciar assuntos que 
envolvem a diversidade maior a chance de termos uma sociedade igualitária, humana e 
comprometida com as questões sociais.  

A inclusão no âmbito da relação aluno e professor são de suma importância, pois a 
criança nessa fase ainda está em pleno processo de construção de valores, de 
conhecimentos e de virtudes. Assim, a inclusão não deve ser negligenciada e tão pouco 
banalizada nem pelos professores e muito menos pelos pais, e por toda a sociedade. 

Observamos que as crianças com necessidades quando incluídas nas salas de aula 
e nos espaços escolares, demostra mais confiança, segurança, sente-se acolhida, 
respeitada e principalmente importante para as pessoas. Isso evidencia que com uma 
autoestima elevada, as crianças tende a melhorar a capacidade de pensar, de 
compreender e consequentemente a melhoria no aprendizado.  

Os professores ao depararem com alunos com necessidades especiais demonstram 
medo e insegurança, porém podemos perceber que este é o profissional que está mais 
apto a receber essas crianças, que possuem além de tudo o amor em trocar 
conhecimentos. Percebemos que é preciso que os professores e as politicas educacionais 
pensem na adequação dos materiais a serem trabalhados com estes alunos em uma 
classe regular, e o professor de toda maneira precisa compreender que cada aluno, 
independente da sua condição física ou intelectual precisa ser visto e considerado de 
acordo com sua individualidade, como um ser único. 

Consideramos que a inclusão deve começar em primeiro lugar em casa, os pais e 
familiares precisam primeiro amar, respeita, acolher, e principalmente aceitar, e só assim 
será possível que a inclusão aconteça de forma mais leve tanto para a escola como para a 
sociedade. Nesse sentido, observamos e analisamos que a inclusão das crianças já na 
educação infantil, e uma relação afetiva entre os agentes transformadores de uma 
sociedade que são os professores, escola, e família fazem toda a diferença no processo de 
inclusão, trazendo impactos importantes e positivos no desenvolvimento das crianças.  

Por meio de aspectos estudados e fundamentados nas discussões dos autores em 
artigos científicos, base de dados e livros, concluímos a relevância da inclusão para que o 
processo de ensino e aprendizagem das crianças seja efetivo, baseado em estudos e 
aspectos teóricos discutidos entre autores, e apresentamos como proposta a realização de 
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projetos nos centros escolares, visando à conscientização de toda a comunidade social e 
escolar através de trabalhos realizados pelas crianças sobre a inclusão, bem como pecas 
teatrais educativas e não deixando de considerar a importância da educação continuada 
dos professores sobre a inclusão, atividades e metodologias a serem trabalhadas com as 
crianças que apresentam necessidades especiais.  
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