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RESUMO 

 

O presente artigo trata da socialização da criança na perspectiva inclusiva, considerando a 

importância da família e da escola nesse processo.  A realização desse trabalho partiu do 

interesse de se compreender teoricamente como acontece essa socialização, que parte de 

um conhecimento ingênuo para uma consciência mais elevada. Uma pesquisa do tipo 

bibliográfica baseada em alguns autores, que abordam estudos sobre a infância e 

desenvolvimento da aprendizagem, como Piaget (1976) Fortaleza (2009) algumas leis da 

educação, referenciais teóricos sobre a Educação Inclusiva entre outras leituras 

complementares.  Com a fundamentação teórica, percebe-se a relevância da interação social 

contínua para o ser humano viver em harmonia. Considerando que a criança desenvolve seu 

caráter ainda na infância, faz-se necessário um ambiente saudável ao seu convívio, onde 

receba afeto, cuidado e conhecimento, de forma que lhe favoreça um relacionamento com o 

mundo que o cerca. De acordo com as leis que regem a Educação Inclusiva no Brasil, 

entende-se que as políticas direcionadas à inclusão estabelecem a igualdade e a 

emancipação humana.  Portanto, desde cedo, as crianças devem ser encaminhadas a este 

processo de formação, considerando que elas se tornarão adultas e deverão se sentir parte 

responsável da sociedade em que vivem.  
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ABSTRACT 
 

This article deals with the socialization of children in inclusive perspective, considering the 

importance of family and school in the process.  

The realization of this work came from the interest to understand theoretically how this 

socialization happens, that begins from a naive knowledge to a higher consciousness. It was 

started a bibliographic research on the theories of some authors, that address studies on 

childhood development and learning, as Piaget(1976, Fortaleza(2009), some laws of 

education, theoretical frameworks on Inclusive Education and other supplementary 

readings. With the theoretical framework about the importance of continuous social 

interaction for humans living in harmony.  

Considering the child develops his character still in infancy, it is necessary a healthy 

environment to their familiarity, which the child receives affection, care and knowledge, so 

that child suits well a relationship with the world around him. According to Brazilian 

inclusive educations laws, these including policies can establish equality and human 

emancipation.  

Therefore, since an early age, children should be referred to this process of training, 

whereas they become adults and should feel responsible part of the society in which they 

live. 
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INTRODUÇÃO 

  

Quando um ser humano nasce com uma deficiência, para ele e sua família 

começa uma longa e incansável história de dificuldades. A presença de uma criança 

deficiente no lar pode ser fator desencadeador de desajuste e esgotamento individual ou 

familiar. Há sentimentos comumente encontrados como: baixa autoestima, às vezes 

acompanhada de sentimentos de culpa pela falta de cuidados no pré-natal e o uso de 

medicação, drogas, tentativa de aborto, rejeição na concepção, não planejamento na 

gravidez, enfim, a busca de respostas para o ocorrido, até mesmo em teorias de cunho 

religioso ou místico, como  norteadoras do seu destino e do filho. Esses sentimentos 

costumam ocorrer de maneira mais acentuada caso a deficiência não tenha sido 

diagnosticada a tempo. 

Com base nos padrões de normalidade, a deficiência nunca foi fácil e nem 

aceitável, para muitos, reconhecer as diferenças não parece simples e ainda há uma 

resistência muito grande nas atitudes das pessoas e da sociedade,      separando das outras 

entre duas posições opostas: fortes e fracos, competentes e incompetentes, rápidos e lentos, 

capazes e incapazes. 

Diante desses questionamentos, como se efetiva a socialização da criança no 

contexto da educação inclusiva? 

No contexto científico, a socialização é o desenvolvimento da consciência 

social da pessoa, do espírito de solidariedade e cooperação dos indivíduos de uma 

comunidade. A psicologia define como a adaptação de uma criança à vida de grupo. 

(LAROUSSE 1982, p.196). 

Em qualquer circunstância da vida, a socialização é um fator indispensável ao 

processo de desenvolvimento humano, que é um longo caminho a ser percorrido. 

Independente de qualquer padrão de normalidade, saúde ou comportamento, toda criança 

necessita de interação social. Pois a construção do conhecimento envolve afetos e 

sentimentos que trazem â criança, fazendo com que ela mesma busque significado em suas  

relações com o mundo e seus semelhantes.  

Compreende-se a infância como a fase mais pura do ser humano, onde se 

constrói valores e costumes que vão nortear a vida adulta. É neste contexto, que está a 
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grande importância da família e da escola em sua funcionalidade de formar cidadãos 

capazes de interagir em grupo e contribuir futuramente com a sociedade que está inserida. 

(BRASIL, 2005, p. 98) 

A escolha do tema: A socialização da criança no contexto da Educação 

Inclusiva surgiu por interesse em constatar como acontece essa socialização e a intervenção 

da escola nesse processo. Tem como objetivo discutir a socialização da criança na 

perspectiva inclusiva. 

Para o aprofundamento teórico sobre o assunto, tomamos como base o estudo 

de alguns especialistas como: Piaget (1976), Fortaleza (2009), Brasil, (2005, 1996, 2007 ) e 

outros autores que enfocam a inclusão.  

O artigo trata de um breve histórico sobre socialização da criança especial, as 

dimensões sociais e afetivas da criança, a Política de Inclusão, a formação do professor na 

perspectiva inclusiva. E finalmente, algumas sugestões de trabalho na perspectiva da 

socialização.  

 

 

1 CONHECENDO A CRIANÇA E SEU PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO 

  

Entende-se que na infância a criança desenvolve seu caráter, e de acordo com o 

convívio familiar e social, sua personalidade vai se estruturando até o amadurecimento das 

ideias. As crianças estão sempre abertas ao novo, transformam tudo que está ao seu redor 

em objeto de suas fantasias. 

Conforme Brasil (1995, p.26): 

[...] Na sociedade medieval, o sentimento da infância não existia. O que não quer 

dizer que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O 
sentimento da infância não significa o mesmo que afeição. Corresponde à 

consciência da particularidade do que distingue a criança do adulto.  

Nessa época, as crianças eram tidas como uma miniatura do adulto, que de 

veria ser preparada para o trabalho. Não se concebia sua essência infantil e angelical, mas 

sim, um futuro trabalhador. 

As condições gerais de saúde e fragilidade das crianças eram grandes de tal 

maneira, que morriam facilmente. Seus pais ficavam penalizados, mas viam sua morte 

como um fenômeno natural. A criança morta poderia ser substituída por outra recém-
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nascida. 

As mulheres ao longo de suas vidas tinham muitos filhos, com a certeza de que 

muitos deles não sobreviviam à sua primeira infância. Não havia avanços na medicina com 

um acompanhamento pré-natal, nem métodos contraceptivos eficientes. 

As crianças que conseguiam atingir certa idade, só passavam a ter identidade 

própria, e a ser consideradas como indivíduos na comunidade social, quando conseguiam 

fazer coisa semelhantes aquelas realizadas pelos adultos, com os quais tinham convívio 

direto. 

A partir do fim do século XVII, uma mudança considerável aconteceu com o 

destino das crianças. Elas deixaram de ser misturadas aos adultos e de aprender a vida 

diretamente com eles. As crianças eram mantidas a distancia numa espécie de quarentena, 

antes de serem soltas no mundo. Essa quarentena foi à escola, uma espécie de clausura que 

se estenderia até nossos dias, ao qual se dá o nome de escolarização. 

Já por volta do século XVII, considerava-se a criança como um ser primitivo, 

irracional, não pensante. Atribuía-se a ela, modos de pensar e sentimentos anteriores à 

lógica e aos bons costumes. Era preciso educá-la para desenvolver nela o caráter e a razão, 

traços que estavam fora dela, nos adultos. Na realidade, como não havia nos adultos uma 

compreensão do pensamento infantil, instituía-se um padrão adulto para fazer julgamentos. 

Ao invés de entender e aceitar as diferenças e suas características próprias, a criança era 

vista como página em branco a ser preenchida, preparada para a vida adulta, (BRASIL, 

1995). 

Na concepção de Piaget (1976, p.11) ”A criança deve reconstruir, criar, 

inventar, descobrir valores, sociais, fundamentais ao seu processo de desenvolvimento”. 

Entende-se que para desenvolver essas potencialidades, a criança necessita de 

oportunidades e ambientes que propiciem essa realização, tanto na família, quanto na 

escola. 

A brincadeira na infância é tão indispensável quanto comer dormir e falar. É 

por meio da brincadeira que a criança desenvolve seu sistema emocional, psíquico e 

cognitivo. Ela elabora e reelabora seus esquemas por meio da brincadeira e da interação 

com outras crianças. 

Conforme Vygotsky (apud FORTALEZA, 2009, p.67): “A brincadeira é uma 

atividade social da criança, cuja natureza e origem específicas são elementos fundamentais 

para a construção de sua realidade particular na qual se insere”. 

Na brincadeira, a criança cria situações imaginárias do mundo dos adultos. 

Quanto maior for o número de crianças brincando, maior é a capacidade de imitação, elas 

inventam gradativamente novas estratégias de socialização, pois todas querem falar ao 
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mesmo tempo. Tudo isso contribui para uma melhor organização do desenvolvimento 

cognitivo.  

 

1.1 Dimensões Sociais e Afetivas da Criança. 

 

Conforme Maluf (2005, p.13) 

As brincadeiras são admiráveis instrumentos de realização para o ser humano, 

especialmente para as crianças; reúnem potencialidades, desenvolvem iniciativas, 

exercitam capacidades de concentrar, descobrir, criar, e especialmente, de 

permanecer em atividade. Está claro que as brincadeiras desempenham um papel 

decisivo para conhecer as crianças de nossos dias, com grande imaginação e 

autoconfiança. 
Nesta reflexão entende-se que a brincadeira é uma ação necessária à vida das 

crianças, é o momento de exercitar a imaginação, que é um instrumento que permite 

assimilar interesses e necessidades com a realidade que vivem no mundo. 

Por meio da brincadeira com os colegas, a criança desenvolve o senso de 

companheirismo, porque necessita de alguém para interagir com ela, daí surge a 

necessidade do grupo, da afetividade e da socialização. Juntos, as crianças aprendem a 

ganhar ou perder, a esperar sua vez, lidar com frustrações e encontram motivação de buscar 

significado em todas as coisas que lhe cercam. 

Na brincadeira, a criança expressa forma de refletir, ordenar, destruir e 

reconstruir o mundo à sua maneira. É também um espaço onde a criança pode expressar de 

modo simbólico suas fantasias, seus desejos, medos, sentimentos e tudo que aprende, a 

partir das experiências que vive. 

Reconhecendo a afetividade da criança como fator imprescindível ao seu 

desenvolvimento, vale refletir com Exupéry (1991, p.76):  “[...]Só as crianças sabem o que 

procuram. Perdem tempo com uma boneca de pano, e a boneca se torna muito importante, e 

choram quando a gente toma[...]” 

Sabendo que a interação e a brincadeira são necessárias à vida das crianças, são 

meios de exercitar a imaginação, que consequentemente permite assimilar interesses e 

necessidades com a realidade que as crianças vivem precisam encontrar algo que lhe dê 

prazer, por isso estão sempre inventando novas brincadeiras, porque essa é a forma delas 

investigarem e construírem conhecimentos sobre si mesmo, e sobre o mundo. Se alguém 

tira das crianças essa oportunidade de socialização, está limitando seu conhecimento. 

A sala de aula inclusiva necessita de várias estratégias pedagógicas que 

contemple todos os alunos, ou seja, adaptações curriculares adequadas aos alunos para que 
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eles possam participar se desenvolver e aprender. 

 

2  A POLÍTICA DE INCLUSÃO NO PROCESSO EDUCACIONAL. 

 

A inclusão em sua evolução histórica visa aprofundar um debate antigo sobre a 

diversidade cultural das pessoas e a busca pelos valores construídos ao longo do tempo 

pelas instituições que lutam em favor da vida com dignidade. 

A socialização está fundada na dimensão humana e sociocultural que procura 

enfatizar formas de interação positivas, possibilidades, apoio às dificuldades e 

acolhimento das necessidades dessas pessoas, tendo como ponto de partida a 

escuta dos alunos, pais e comunidade escolar (BRASIL 2006, p. 11). 

Trazendo esta reflexão para os nossos dias, percebe-se que a Política da 

Inclusão vem sendo construída num processo histórico, tanto por instituições beneficentes, 

quanto pelas políticas públicas, que foram criadas a partir das reivindicações das famílias 

das pessoas com alguma deficiência.  

Mesmo com a evolução da ciência que contribui significativamente nos estudos 

sobre as deficiências, percebe-se que a sociedade avançou no sentido conceitual da 

inclusão, mas precisa evoluir nas atitudes criando mecanismo que deem suporte as pessoas 

com necessidades educacionais especiais para participarem do processo social do 

conhecimento que a sociedade exige. 

 A inclusão sugere a imagem de uma escola em movimento, em constante 

transformação e construção, de enriquecimento pelas diferenças. Esse movimento 

implica em: mudanças de atitude, constante reflexão sobre a prática pedagógica, 

modificação e adaptação do meio e em nova organização da estrutura escolar 

(BRASIL 2006, p. 14) 

Compreende-se a prática da inclusão como ações efetivas desde as políticas 

públicas voltadas para este fim, envolvendo todas as esferas de poder constitucional, até o 

compromisso dos profissionais que estão em contato direto nas escolas e instituições de 

pessoas com necessidades educacionais especiais. Promover a socialização, transformar as 

barreiras em oportunidades e favorecer o conhecimento, é promover a emancipação 

humana, que é um direito natural de todas as pessoas, independente de padrões 

comportamentais. 

                  A legislação utilizada enquanto elemento regulador da sociedade tem sua 

elaboração intimamente relacionada com os anseios da sociedade a que se propõe 

disciplinar, adequando-se com a organização dos indivíduos que compõe cada estado. 
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A primeira constituição brasileira promulgada em 1824 foi o primeiro 

documento oficial a manifestar interesse do país pela educação de todos os cidadãos, 

estabelecendo a gratuidade da instrução primária, embora não discorresse a cerca da 

responsabilidade pelo processo educacional, eximindo o poder público desse compromisso. 

Vale lembrar que “todos os cidadãos”, não se referiam à classe de trabalhadores que em sua 

maioria eram escravos. O texto constitucional daquela época somente se comprometia com 

os brasileiros, que representavam a elite sociopolítica do país. 

O surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi um 

grande passo para a universalização da oferta da educação escolar, passando a existir uma 

grande preocupação com uma educação mais humanitária e menos excludente. 

Em 1975, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) se 

reuniu para fazer a declaração dos direitos das pessoas deficientes, assegurando direitos 

para garantir o seu melhor desenvolvimento com intuito de assegurar a dignidade da pessoa 

humana. 

Em 1990, foi realizada a Declaração Mundial de Educação para todos com a 

finalidade de consolidar a legislação já organizada e buscar sua efetiva aplicação. 

Apenas em 1994 foi criado um documento internacional especificamente para 

cuidar da Educação Inclusiva. A declaração realizada em Salamanca, na Espanha, tratou 

dos princípios, políticas e práticas na área de necessidades educativas especiais, explanando 

acerca da escola inclusiva, do tratamento desejado à criança e ao adolescente e das 

estruturas que cada escola deve ter para recebê-los.  

Lembrando ainda outro documento internacional importante e anterior à nossa 

Constituição Federal de 1988, foi a Conferência Internacional do Trabalho em 1983, que 

disciplinou quanto à reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes. No Brasil, a 

principal legislação que trata do tema, em conformidade com o artigo 208 da Constituição 

Federal, é a Lei 9.394 de 1996 que estabeleceu as diretrizes e bases da Educação Nacional. 

Houve também o Decreto nº. 3298, de 20 de dezembro de 1999, que 

regulamenta a lei nº. 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para 
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a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá 

outras providências. 

Mais adiante, o governo aprovou o Programa de Complementação ao 

Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de deficiência. (PAED) por 

meio da Lei 10.845, de 5 de março de 2004, para garantir a prática da escola inclusive no 

Brasil, disponibilizando inclusive quanto à disponibilização de recursos. 

O objetivo da educação inclusiva é colocar em prática os direitos já assegurados 

no plano internacional e na Constituição Federal, é garantir a dignidade da pessoa humana, 

é assegurar a todos uma sociedade inclusiva (BRASIL, 2004) 

 

3-  Formação do Professor na Perspectiva Inclusiva 

 

Pensando na Educação Infantil como um investimento na inteligência humana, 

vale à pena refletir sobre este antigo provérbio chinês que sabiamente recomenda: “Se 

quiseres fazer um investimento para um ano, , plante arroz; se quiseres um investimento 

para 10 anos, plante árvores; , mas se quiseres fazer um investimento para toda a vida, dê 

educação ao povo.” (BRASIL, 2000, p. 10) 

 Nas sábias palavras desse provérbio, há uma verdade bem profunda, se resume 

a essência do ato de educar. A educação começa na família e a escola deve dar sua 

contribuição, buscando proporcionar os meios necessários para a formação do ser, onde 

cada pessoa se sinta parte responsável pela sociedade em que atua. 

Para se tornar válido um investimento em educação, entende-se que haja 

intencionalidade, planejamento nas práticas pedagógicas e acima de tudo compromisso no 

que se faz, pois se as crianças tiverem uma base sólida na Educação Infantil, atendendo os 

princípios da constituição, ao longo de sua carreira profissional, os resultados serão 

visíveis. 

Entendendo que a Educação Infantil é um marco inicial para a vida da criança e 
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um ganho para a sociedade, vale lembrar a famosa história do Pequeno Príncipe em seu 

diálogo com a raposa, quando ela diz “[...] Tu te tornas eternamente responsável por aquilo 

que cativas [...]” (EXUPÉRY, 1991, p. 74). 

Sentindo a essência deste trecho, ele traz uma sabedoria profunda, comparando 

com a educação é exatamente o que a sociedade deve fazer com responsabilidade cativar as 

crianças e se sentir responsável por elas nas suas etapas de ensino. Pois quando se investe 

bem em uma coisa, há possibilidade de ter bons resultados.  

Lembrando a atual situação, em que se encontra a educação no Brasil, vale 

refletir onde está a essência do ensino, porque diante dos avanços da globalização onde os 

valores humanos foram substituídos do “ser”, para o “ter”, que o professor é desvalorizado 

por não ser remunerado como deveria, e as escolas deixaram de trabalhar a cidadania, 

porque para o mercado o que interessa é o profissional competente, nem que para isto, 

tenha que atropelar seu semelhante. 

Quanto à situação econômica, as famílias mais pobres desestruturam, a cada 

dia, porque não tem poder aquisitivo nem para alimentar os filhos com dignidade, e em 

consequência disso, a escola pública ficou com esta clientela, que além da tarefa de educar 

as crianças, passam a ter que educar também os pais e a comunidade em que ela está 

inserida. 

Enquanto acontece todo esse desequilíbrio social, o professor não ganha o 

suficiente para se reciclar, fazendo cursos de aperfeiçoamento para poder se inserir no novo 

contexto da escola autônoma e cidadã que o ministério da Educação tanto anseia, acredita-

se para mudar esta realidade, possam ser desenvolvidos programas de controle sociais 

eficazes e que funcionem com rigidez. Não desvalorizando os que já existem, mas 

reforçando o compromisso de gerenciamento que está à frente do poder. 

Para que aconteça a inclusão na escola, os professores precisam pensar nas 

potencialidades buscando sempre uma prática pedagógica igualitária, somente fazer 

intervenções diferenciais, quando estes não conseguirem acompanhar um determinado 

ritmo que uma atividade requer. 
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Incluir é promover igualdade, preservar o valor e respeito às diferenças, 

fazendo com que a deficiência não seja um tropeço, mas uma oportunidade de crescimento 

da pessoa. Lembramos ainda que o dever de incluir na escola, não é só papel do professor, 

mas de todos os funcionários envolvidos no processo de educar. 

No que diz respeito a formação,  o professor já não carrega aquela áurea 

misteriosa de quem está "pronto" para "ensinar", de quem já estocou os saberes necessários 

para a transmissão pedagógica em sala de aula. Felizmente, a consciência de outra imagem 

de professor é cada vez mais clara: O professor que se refaz se redescobre, se reinventa que 

revê suas concepções e atitudes, que não está "formado", ou seja, redimensiona seus 

sabores.  

Em nosso tempo de inclusão, globalização e tecnologias avançadas, o professor 

não pode deixar de "ser aluno", isto é que não sabe de tudo, que não pode deixar de ser 

aprendiz.  Eternamente aprendiz.  Um professor que como os alunos, está "em curso", quer 

dizer, ainda agora e sempre, realizando a grande aventura de correr pelos caminhos que 

levam ao conhecimento, ao entendimento, mesmo sabendo que nunca vão poder dizer que 

chegaram ao fim desse caminho (ANTUNES, 2003 p. 171) 

 

3.1- O Professor e a Relação Afetiva com a Criança. 

 

Segundo Alves (2000) aprender é uma das coisas mais bonitas, mais gostosas 

da vida. Acontece em qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer lugar.  Ajudar a 

descobrir esse prazer, a "degustar" o sabor dessa iguaria é ascender às mais altas esferas da 

atuação humana.  A escola existe para estimular a gula pelas delícias de poder saber, pois a 

capacidade de sentir prazer não é um dom natural. Precisa ser aprendida. 

Entende-se que aprender é uma ação continua do ser humano, pois mesmo 

incondicionalmente, ainda bebê começa a curiosidade de pegar, morder e sentir os objetos. 

A criança cai aperfeiçoando seu grau de aprendizado e tem uma afetividade muito explícita.  
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Quando as crianças começam a frequentar a escola saem de um universo em 

que toda a atenção da família é dedicada a elas e passam a ter que dividir os cuidados dos 

adultos e os objetos em sua volta com vários colegas. Ai entra em ação a mediação do 

professor que resolve os conflitos fortalecendo a autonomia e a afetividade. 

A inclusão é um processo dialético complexo, pois, envolve a esfera das 

relações sociais interpessoais e intrapessoais vividas na escola. No sentido mais profundo, 

vai além do ato de inserir, de trazer a criança para dentro do centro de educação infantil.  

Significa envolver, compreender, participar e aprender.  

Assim, no processo de inclusão a criança com necessidades educacionais 

especiais não pode ser vista apenas por suas dificuldades, limitações ou deficiências.  Ela 

deve ser olhada na sua dimensão humana como pessoa com possibilidades e desafios a 

vencer, de forma que os laços de solidariedade e afetividade não sejam quebrados. 

Essas são atitudes éticas que não implicam apenas no respeito ou valorização 

das diferenças, mas uma questão de posturas positivas adequadas e, acima de tudo de 

compromisso pedagógico, para que o aluno construa à sua maneira, o conhecimento e 

avance na aprendizagem. Essa condição se dá a partir da interação, autonomia, socialização 

e participação nas brincadeiras e atitudes lúdicas. (BRASIL, 2006, p. 27)  

3.2 Sugestões de Trabalho com a Educação na Perspectiva da Inclusão. 

 

A Inclusão é um complexo caminho a ser percorrido na busca das relações 

sociais entre as pessoas. 

A escola em sua função dialética de troca de saberes, em seu sentido mais 

profundo, tem a função de trabalhar as relações de seus alunos.  Assim, o professor em seu 

papel de mediador, não fica só na função de receber a criança, mas de compreender seus 

sentimentos pessoais e explorar suas capacidades para que ela se envolva nas aulas e 

brincadeiras, compreenda os colegas e seja participativa nas atividades individuais e 

coletivas. 

No processo da inclusão, a criança com necessidades educacionais especiais 

não podem ser vista apenas fisicamente, pelas suas dificuldades e limitações, mas 
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principalmente como um ser pensante e que em sua condição humana, é capaz de aprender, 

de amar e de realizar grandes coisas. 

Essas atitudes baseadas na ética, que visam não só uma conscientização das 

diferenças, mas uma postura profissional adequada e um compromisso 

pedagógico, para que o aluno seja agente ativo na busca do conhecimento e tenha 
êxito na aprendizagem. Essa possibilidade se dá a partir da interação, autonomia, 

socialização e participação do aluno nas atividades realizadas. (Brasil, 2006, p. 

27).  

Esse ponto de vista valoriza os saberes de cada pessoa em qualquer 

circunstância de vida. Pois ninguém é uma página em branco, como se conceituava há 

alguns séculos atrás. Mesmo inconscientemente, a criança vai adquirindo saber, capacidade 

de realizar algo, mesmo que seja repetir gestos, porque a manifestação da sabedoria começa 

na simplicidade e os tesouros da mente vão sendo  construídos. Por isso, é importante um 

acompanhamento sistematizado, para não desperdiçar os talentos infantis. 

 A criança para se desempenhar bem no futuro, necessita de um alicerce, ou 

seja, sua aprendizagem se baseia nas oportunidades e experiências que lhe são oferecidas. 

Conforme BRASIL (2007, p. 53):  

Para ensinar a turma toda, devemos propor atividades abertas e diversificadas, 

isto é, que possam ser abordadas por diferentes níveis de compreensão, de 

conhecimento e de desempenho dos alunos e em que não se destaquem os que 

sabem mais ou os que sabem menos. As atividades são exploradas, segundo as 

possibilidades e interesses dos alunos, após serem livremente escolhidas por eles.  
 

Compreende-se que o aprendizado parte de uma interação em conjunto, tais 

como: debates, pesquisa, registros escritos, falados, observação, dinâmica de grupo, 

brincadeiras coletivas, aulas de campo dentre outros.  Essas são algumas sugestões para se 

conseguir uma inclusão mais consistente e eficaz.   

Nas práticas escolares não disciplinares, os assuntos precisam ter significado e 

funcionalidade condizentes com a vida dos alunos, assim constituem fins educacionais a 

que se pretende alcançar. As disciplinas apoiam os alunos para elucidar os assuntos em 

estudo que são importantes neste sentido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de socialização da criança é primordial e indispensável ao seu 

desenvolvimento. As teorias consultadas priorizam a socialização ainda durante a primeira 

infância, inclusive das crianças com necessidades educacionais especiais, considerando que 

nessa fase, se constrói o principal alicerce que norteia a fase adulta. 

A proposta da Educação Inclusiva aconselha que todas as crianças com 

necessidades educacionais especiais sejam matriculadas em turmas de ensino comum, o que 

se baseia no principio de educação para todos. 

Desta maneira, democratiza-se a educação, ofertando o pleno direito de 

igualdade e oportunidade, visando o exercício da cidadania de qualquer indivíduo. 

A prática da inclusão é um processo que exige reflexão constante sobre os 

princípios básicos no que diz respeito aos aspectos políticos sociais e econômicos. Dentro 

desses aspectos, a criança em qualquer circunstância é um ser que pensa e está sempre em 

evolução. 

Seu desenvolvimento é constituído de uma soma de fatores que compõem sua 

vivência e aos poucos sua maturidade cognitiva vai atingindo um nível mais elevado de 

realização das coisas. 

Vale ressaltar a importância do professor no exercício de suas atividades e no 

desenvolvimento da adaptação do currículo. Poderá auxiliar, tornando-se um mediador do 

aluno na adaptação às suas necessidades, sem constranger e sem estabelecer padrões, 

respeitando suas limitações e capacidades. 

Enfim, favorecer a inclusão e a socialização entra crianças é promover a 

harmonia e paz. 
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