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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo examinar, por meio de pesquisa 
bibliográfica, os impactos da inclusão, no ensino básico, de crianças com 
deficiência. Diante da necessidade de um recorte temático, elegeu-se como 
espaço institucional o estabelecimento creche. A escolha dessa instituição se 
deve ao fato de esta já ser historicamente marcada pela discriminação por 
receber crianças advindas de extratos sociais desprivilegiados e, durante 
muitos anos, ter sido estigmatizada por oferecer um atendimento meramente 
assistencialista. Assim, este trabalho em que medida a creche, espaço que 
recebe crianças marcadas pela exclusão, torna-se um espaço ainda mais 
complexo ao receber crianças com deficiências diversas. Estudar os efeitos do 
processo de inclusão nesse espaço torna-se um exercício instigante no sentido 
de salientar a importância desse estabelecimento pouco estudado em 
comparação com outros estabelecimentos de ensino. Para tanto, adota-se 
como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, mediante revisão de 
literatura referente ao tema. Os resultados obtidos permitem considerar que a 
inclusão, diferentemente do que se imagina no senso comum, não prejudica o 
processo de ensino-aprendizagem das crianças com deficiência nem daquelas 
pertencentes ao ensino regular. Caso seja realizada com comprometimento, 
dedicação e estrutura adequada, a inclusão de crianças com deficiência pode 
contribuir para o êxito da educação infantil no sentido de promover valores 
como cooperação, solidariedade e reconhecimento da diversidade. Assim, 
favorece os processos de socialização.  
 
Palavras-chave: Educação infantil; Creche; Crianças com deficiência; 
Inclusão.  
 
 
INTRODUÇÃO  

 

Com a inclusão da Educação Infantil como segmento da Educação 

Básica, por meio da Carta Magna, de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de 1996, e, mais recentemente, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, de 2009, procurou-se consolidar a inserção 

da criança pequena no sistema educacional. A primeira vivência da criança 

com seus pares e com a instrução formal acontece, via de regra, na Educação 
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Infantil, correspondente aos níveis maternal (0 a 3 anos) e pré-escolar (3 a 5 

anos). Idealmente, os referidos diplomas legais visam ao redimensionamento 

da acepção de creche, que, ao ganhar um cunho educativo, deve fornecer um 

cuidado que ultrapassa o simples “tomar conta” para abranger também a 

iniciação educativa. Assim, a creche se distinguiria da pré-escola somente a 

partir do critério da idade, pois, no restante, deveria também fornecer às 

crianças professores com formação especifica. Todavia, para crianças de 

famílias economicamente privilegiadas, o primeiro nível ocorre em escolas 

potencialmente capacitadas para fornecer introdução educacional adequada. 

Em contraposição, para as crianças de famílias pobres, a inserção educacional 

acontece inicialmente na creche, estabelecimento historicamente estigmatizado 

pela precarização estrutural e profissional.  

Uma vez que, em princípio, a faculdade mantém compromisso com a 

comunidade em que se insere, incluindo-se a formação de docentes para 

atuarem, também, na rede pública de ensino, essa contradição não se justifica 

e nos empele a revisitar o tema da escolarização de alunos economicamente 

desfavorecidos. Ademais, embora a fase da primeira infância seja reconhecida 

como de extrema importância, ainda existe a necessidade de aprofundamento 

das pesquisas relacionadas à creche e à pré-escola. No que se refere à 

formação de professores para a educação Infantil – aspecto importante a ser 

considerado, tomando como referência o objetivo deste estudo –, a escassez 

de pesquisas sobre esse segmento possibilita-nos pensar na hipótese da 

pouca valorização da Educação Infantil na sociedade e, consequentemente, na 

desvalorização dos educadores que atuam nessa etapa da educação básica, 

vistos muitas vezes como cuidadores, monitores e não como professores. 

Soma-se a isso o fato de que, ao discutirmos a inclusão, no ensino regular, de 

crianças com deficiência, considerar que a creche carrega esse estigma 

segregacionista torna ainda mais complexo um tema já bastante controverso.  

Nas últimas décadas, surgiu um conjunto de pesquisas no campo da 

educação especial, centrado em tópicos como as características das crianças 

com deficiência na educação especial e serviços educacionais especiais 

utilizados por esse grupo. Tais estudos são importantes para ampliar o 

conhecimento dos ambientes de aprendizagem que melhor se encaixam nas 

necessidades especiais de crianças com deficiência, e é relevante para a 



3 
 

melhoria das intervenções e estratégias pedagógicas que visam apoiar o 

desenvolvimento cognitivo e social dessas crianças.  

Nesse contexto, a inclusão de crianças com deficiência nas escolas 

convencionais é um objetivo político muito importante. A importância dessa 

questão vem, em primeiro lugar, do pensamento democrático sobre as 

instituições sociais e os valores humanitários que devem embasar a educação 

pública, e, em segundo lugar, do reconhecimento e aceitação do direito de ser 

educado em uma escola regular aberta à diversidade. Na história dos sistemas 

de educação pública, o regular e o especial foram, por muito tempo, 

desenvolvidos paralelamente, com poucas possibilidades de abertura do 

primeiro em relação ao segundo, de modo que essa divisão prejudicou a 

inserção social de crianças portadoras de deficiências. A educação inclusiva é 

um desafio pedagógico, que visa combinar os dois sistemas educacionais 

(educação “normal” e especial) de tal forma que as qualidades de ambos sejam 

fortalecidas. Assim, as investigações de como se dá o processo de inclusão de 

crianças com deficiência em creches propicia um alargamento das discussões 

sobre essa instituição e, mais ainda, sobre os processos socioeducativos na 

educação infantil. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho consiste em examinar os 

efeitos socioeducativos da inclusão de crianças com deficiência na educação 

infantil, especificamente na instituição creche. Em desdobramento desse 

objetivo mais amplo, os objetivos específicos consistem em: ii) contextualizar a 

legislação brasileira referente à educação infantil; ii) refletir sobre o papel 

histórico e atual da instituição creche; e iii) examinar como se dão os processos 

de inclusão escolar de crianças com deficiência.  

Para dar conta dos objetivos delimitados, adota-se como procedimento 

metodológico a pesquisa bibliográfica, mediante revisão de literatura. A partir 

do tema escolhido, definiu-se quais seriam os descritores que auxiliariam na 

busca. Segundo Cunha e Broilo (2008 p. 129), descritores são palavras-chave 

utilizadas na busca em bases de dados. No caso da pesquisa em questão, os 

descritores foram: educação infantil, creche e inclusão escolar. Uma vez que 

mesmo com o filtro do descritor, aparecem inúmeros trabalhos acadêmicos 

voltados para o tema de interesse, foi preciso realizar uma triagem, feita por 

meio de duas estratégias de leitura. A primeira é o que se chama skimming 
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(correr os olhos). Trata-se de uma leitura superficial que visa basicamente 

observar de que se trata o texto e se o mesmo tem relevância para a pesquisa 

que se pretende fazer. Uma vez que forem selecionados os textos de maior 

pertinência, realiza-se então a outra técnica de leitura, o scanning (varredura), 

que se trata de uma leitura atenta que visa entender profundamente o texto. 

Essas técnicas de leitura são comuns em pesquisas com textos acadêmicos e 

por isso foram adotadas neste trabalho. Essas técnicas foram retiradas de 

Silveira (2005, p. 68).  

Uma vez definidas as bases metodológicas do trabalho, as seções 

seguintes tratam de aspectos teóricos referentes ao tema selecionado para 

esta pesquisa, que possui caráter bibliográfico.  

 

1. A instituição creche 

 

Na sociedade patriarcal do século XIX europeu, atribuía-se à mulher, 

como cuidadora, um relevante papel na educação na primeira infância. Mas 

numa conjuntura de ascensão do capitalismo o enaltecimento da puericultura, 

esse cuidado não se estendia às crianças provenientes do proletariado, pois 

estas eram confinadas em precários abrigos diurnos surgidos na França 

setecentista para acolher crianças abandonadas ou cujas mães se inseriam no 

trabalho industrial como mão de obra com baixo custo empregatício. Visto que 

a finalidade desse estabelecimento, denominado creche a partir do termo 

francês crèche (berço, manjedoura), era marcadamente econômica, não havia 

preocupação com a qualidade da formação escolar das crianças. Note-se, 

portanto, que, desde a sua origem, a creche carrega um estereótipo funcional 

de cuidar dos problemas dos pobres. Nesse sentido, prevalecia apenas a 

dimensão do atender, já que as creches tinham um compromisso meramente 

assistencialista. Existia, assim, uma clivagem qualitativa entre o Jardim de 

Infância, idealizado como instituição educacional de excelência, e a creche, 

estabelecimento de cunho assistencialista e, portanto, não educativo 

(KUHLMANN JR., 1998, p. 27; MARIOTTO, 2003, p. 45).  

Pode-se considerar, no entanto, que essa realidade foi modificada com o 

tempo, como mostra a literatura referente ao tema. Graças, de um lado, às 

batalhas travadas por movimentos de mulheres trabalhadoras em prol de 
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melhores condições para seus filhos e, de outro, ao tardio despertar do sistema 

educacional para a relevância das creches, essa instituição passou, em 

meados do século XX, a ter a educação como foco, à feição do que já ocorria 

nos jardins de infãncia privados. Haja vista a deliberação da “Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional” (Lei Federal n°. 9394/1996), que em seu artigo 

4º atribui ao Estado a obrigação de assegurar “atendimento gratuito em 

creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 

1996, s.p.). Graças a esse dispositivo legal, a creche, até então ligada a órgãos 

do campo da assistência, passou a integrar o sistema educacional como parte 

inicial da educação básica. Assim, a creche tem como interesse oferecer uma 

assistência social, com prestação de serviço com caráter educativo, e é de 

direito da criança, como também das mães. O estabelecimento é entendido 

como um espaço de educação complementar à educação familiar, com 

valorização do desenvolvimento infantil, socialização, vivências e interações. 

Pode-se verificar, portanto, uma mudança na visão social e política sobre a 

instituição creche.  

Por sua vez, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (doravante DCNEI) determinam paradigmas pedagógicos a serem 

adotados nas creches, tais como as habilidades a serem desenvolvidas, 

incluindo-se o desenvolvimento físico, motor e psíquico, a fim de contribuir para 

a integração social da criança de maneira participativa; os eixos curriculares 

seguidos para favorecer um processo de ensino-aprendizagem coerente com 

as especificidades da faixa etária; as práticas pedagógicas adotadas, sob o 

objetivo de explorarem variadas formas de linguagem verbal e não verbal, oral 

e escrita; bem como o modo de atuação dos agentes participativos na 

construção dos saberes, que devem estimular a autonomia das crianças no 

que se trata de higiene pessoal, organização, bons hábitos de saúde, gentileza 

e socialização (BRASIL, 2009, s.p.). Pode-se verificar, novamente, o interesse 

legislativo por uma revisão a respeito das concepções culturais sobre a creche.  

Embora a creche tenha assumido, em tese, um papel pedagógico, o 

estigma assistencialista ainda predomina, pois essa instituição ocupa “um lugar 

ambíguo no sistema de ensino”, uma vez que “seus interesses continuam 

voltados mais para a mãe que trabalha do que para as necessidades da 

criança” (MARIOTTO, 2003, p. 40). De fato, o acolhimento em creches e pré-
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escolas é uma obrigação estatal que, todavia, nem sempre contempla grande 

parte das crianças. Acontece que, em nossa sociedade dividida entre a 

carência e o privilégio, a classe social em que a criança se insere acaba por 

definir, muitas vezes, o tipo e o nível do atendimento escolar ofertado. Assim, 

numa sociedade que converte direitos básicos em serviços, incluindo-se a 

educação, a escassez de instituições de qualidade acessíveis para todos 

resulta no processo de estratificação pautado em “direcionar a população mais 

pobre para as soluções alternativas de expansão rápida e barata”, como as 

creches (ROCHA, 1999, p. 125). Nesse contexto, essas instituições não se 

configuram mais como alternativas aos estabelecimentos de educação pública, 

mas, sim, como alternativas à própria carência desses estabelecimentos. Em 

outros termos, as creches “deixam de ser [...] apenas uma ‘alternativa popular’ 

à ausência da escola oficial, mas, sobretudo, dada a sua crescente 

institucionalização, transforma-se em alternativas do próprio Estado, isto é, 

‘respostas oficiais’ para as demandas educativas das classes populares no 

país” (TAVARES, 2000, p.161). Há, portanto, um esforço pela superação do 

paradigma assistencialista que acompanhou historicamente a ideia de creche.  

Some-se a isso o fato de que por décadas se admitiam, para trabalhar 

com crianças de 0 a 3 anos, trabalhadoras sem aptidão profissional, bastando-

lhes apenas a “vocação” para cuidar de crianças, já que o trabalho consistia 

basicamente em cuidados como higienização e alimentação (MONTENEGRO, 

2001, p. 34). Diante essa precariedade da formação docente, cujos resquícios 

ainda são presentes nas creches brasileiras, esse estabelecimento não 

melhora o sistema segregacionista na medida em que a inclusão efetiva de 

crianças pobres no sistema educacional depende da formação adequada de 

educadores capacitados para atender a esse grupo de alunos. Diante esse 

quadro, tem-se ainda uma ideia preconceituosa acerca da creche, pois o 

estereótipo, apesar de aparentemente superado, está presente no imaginário 

social e, inclusive, em discursos pedagógicos que colocam a creche como 

alternativa de trabalho pouco sedutora para egressos dos cursos de 

Pedagogia. Afinal, à má remuneração se soma o desprestígio de se trabalhar 

com crianças de tenra idade, dependentes de cuidados corporais que remetem 

ao cunho assistencial que caracteriza historicamente essa instituição 

(CERISARA, 1999, p. 18).  
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2. Legislações sobre a educação infantil 

 

A Educação Infantil foi por longa data “negligenciada” em termos 

pedagógicos, ou seja, os cuidadores tendiam ao trabalho com os pequenos de 

maneira improvisada e sem planejamento, mesmo porque as pessoas 

responsáveis pelas crianças não dispunham de formação adequada. Todavia, 

a década de 1990 marca a preocupação com a Educação Infantil no Brasil e 

sua importância, a fim de buscar melhorias e assegurar o que é de direito das 

crianças, a partir das primeiras creches e de avaliações de como estavam 

sendo desenvolvidas as atividades e as práticas dos educadores. Com as 

transformações da visão sobre a educação ao longo do processo de efetivação 

das creches, como direito do cuidado e do aprendizado das crianças, esses 

estabelecimentos tendem a evoluir, com melhorias que busquem a qualidade 

de aprendizado e vida das crianças.  

No contexto atual vimos avanços significativos em relação trabalho com 

crianças pequenas e a exigência de que o profissional que atenderá essas 

crianças tenha formação, de maneira que as possibilidades de junção entre a 

teoria e a prática sejam possíveis. Nesse sentido, as DCNEI têm como objetivo 

colocar a criança como centro do processo de ensino e aprendizagem e 

sugerem como devem proceder as atividades dos educadores. As DCNEI têm 

sua instituição pela Resolução n°5, de 17 de dezembro de 2009, do Conselho 

Nacional de Educação. Portanto, são treze anos desde o reconhecimento da 

creche. Tais diretrizes orientam a educação e fazem exigências a serem 

cumpridas, incluindo seus eixos curriculares, que ditam as habilidades que 

devem ser desenvolvidas pelas crianças. 

 

Art. 1º - A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, a serem observadas na 
organização das propostas pedagógicas das instituições de 
educação infantil integrantes dos diversos sistemas de ensino. 
Art. 2º - Diretrizes Curriculares Nacionais constituem-se na 
doutrina sobre Princípios, Fundamentos e Procedimentos da 
Educação Básica, definidos pela Câmara de Educação Básica 
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do Conselho Nacional de Educação, que orientarão as 
Instituições de Educação Infantil dos Sistemas Brasileiros de 
Ensino, na organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de suas propostas pedagógicas (BRASIL, 1999, 
p.18). 

 

A partir das DCNEI, é preciso, para que o ensino inclusivo seja praticado 

com qualidade, de pessoas envolvidas e comprometidas com a Educação 

Infantil, capazes de oferecer às crianças condições de socializar, usufruir de 

seus direitos civis, humanos e sociais, ampliar conhecimentos e saberes, 

acesso aos bens culturais.  Nesse sentido, a Educação Infantil inclusiva 

possibilita à criança o desenvolvimento não somente para ocupar um assento 

na escola no ensino fundamental e, posteriormente, médio, mas de conduzi-la 

a ser uma criança que exerce a cidadania, reconhece a importância do seu 

corpo, se socializa e tem acesso a diversos tipos de cultura, 

independentemente de classe social. Nesse sentido, as crianças são o agente 

principal do conhecimento, pois são consideradas as suas experiências, são 

valorizadas suas expressões individuais, são respeitadas conforme a lógica e 

especificidades de cada uma, em cada tempo, e reconhecem seus direitos e 

deveres. É preciso, para tanto, oferecer um espaço capaz de possibilitar o 

desenvolvimento físico, psíquico, motor, social e tudo que orienta as DCNEI. A 

inclusão é discutida mais detidamente no tópico a seguir.  

 
3. Educação especial e inclusão 
 
 

Incluir estudantes com necessidades especiais na educação regular tem 

estado cada vez mais no foco da formulação de políticas em muitos países nos 

últimos anos. Porém, as discussões sobre inclusão remontam ao final do 

século passado:  

 
As políticas para a educação especial passaram a ser 
norteadas pelo conceito de inclusão, em âmbito internacional, 
em meados dos anos 1980 (OMOTE, 1999), em substituição à 
integração. Esta última ganhou força a partir dos anos 1960, 
tornando-se o carro-chefe nas proposições para o setor em 
diversos países a partir da década de 1970: EUA (1975), 
França (1975), Itália (1971), e Canadá (1979), entre outros. A 
integração constituiu-se em bandeira de um movimento social 
que se opunha à segregação, assim definida a permanência 
em instituições específicas para crianças e jovens 
considerados com deficiência. No Brasil, esse debate também 
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é desenvolvido nos anos 1960 e 1970, com maior ênfase a 
partir da Constituição Federal de 1988, momento em que 
ganhou força, em diversos setores da sociedade, o 
interesse pelos direitos sociais dos sujeitos com deficiência 
(GARCIA, 2004, p. 41). 
 

Mas em que consiste a inclusão? Embora existam variações na forma 

como diferentes pessoas descrevem educação inclusiva, existem também 

elementos comuns que tendem a caracterizar a conceptualização da inclusão. 

Alguns elementos incluem o compromisso de construir mais sociedade justa e 

um sistema educacional mais equitativo. Segundo Januzzi (2006, p. 68), o 

processo de inclusão é uma abordagem estratégica destinada a facilitar o 

sucesso da aprendizagem para todos crianças no sentido de diminuir a 

desigualdade de acesso aos direitos por meio do acesso à educação básica de 

qualidade.  

A educação inclusiva não significa meramente a assimilação de grupos 

ou indivíduos discriminados. Não se trata de tornar as pessoas tão “normais” 

quanto possível, mas, sim, da transformação de uma sociedade em seus 

diversos arranjos institucionais, tais como como educação. Em outras palavras, 

a inclusão não consiste apenas em manter a criança na escola, mas também 

em maximizar sua participação. Ou seja, o processo de mudança não é a 

simples assimilação, mas a transformação de profundas barreiras estruturais. 

Desse modo, vale a pena considerar a reflexão de Edgar Morin sobre como 

deve ser a educação do futuro: 

 

Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de 
unidade da espécie humana não apague a ideia de 
diversidade, e que a da sua diversidade não apague a da 
unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade 
humana. A unidade não está apenas nos traços biológicos 
da espécie Homo sapiens. A diversidade não está 
apenas nos traços psicológicos, culturais, sociais do ser 
humano. Existe também diversidade propriamente 
biológica no seio da unidade humana; não apenas existe 
unidade cerebral, mas mental, psíquica, afetiva, 
intelectual; além disso, as mais diversas culturas e 
sociedades têm princípios geradores ou organizacionais 
comuns. É a unidade humana que traz em si os princípios 
de suas múltiplas diversidades. Compreender o humano é 
compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade 
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na unidade. É preciso conceber a unidade do 

múltiplo, a multiplicidade do uno (MORIN, 2011, p. 49-50). 
 

A inclusão pode, portanto, ser considerada como o processo pelo qual 

todas as crianças, incluindo àquelas com necessidades educacionais 

especiais, recebem sua educação no ensino regular com estruturas para 

assegurar sua participação e seu progresso escolar. 

A inclusão de crianças com deficiência na sociedade dominante é parte 

de uma questão social maior que pode ser enquadrada como proteção dos 

direitos das minorias. A essência deste debate é como o indivíduo com 

deficiência (e outras populações historicamente desvalorizadas) se inserem no 

contexto social. Conforme Garcia (2004, p. 76), a educação inclusiva é 

baseada na mudança de ponto de vista sobre os processos educacionais, na 

medida em que as escolas são vistas como um espaço plural, que contemple 

diferenças socioculturais e de níveis de habilidade. A educação inclusiva, 

considera a criança com deficiência como membro de pleno direito à 

comunidade escolar e não como um membro de um grupo de nível inferior que 

requer cuidado diferente. Essa visão parte do ponto de vista de que as 

diferenças não são ruins, mas são bem-vindas, pois as palavras-chave das 

escolas inclusivas são pluralidade e respeito às diferenças.  

A educação inclusiva, consiste na convergência entre a necessidade de 

reestruturar o sistema de educação pública para atender às necessidades de 

uma sociedade em mudança e a adaptação do sistema de educação especial, 

que tem se mostrado infrutífero para o maior número de estudantes atendidos 

devido à segregação inerente a esse modelo. Conforme Mendes (2006, p. 38), 

antes do modelo de inclusão, os alunos eram segregados por nível de 

capacidade. Estudantes com atributos considerados normais constituíram a 

classe de educação regular, enquanto estudantes que possuíam deficiências 

eram colocados em instituições de educação especial. Prevalecia a ideia de 

que essa divisão favoreceria o aprendizado na medida em que cada grupo se 

beneficiaria ao ser colocado no nível em que poderia alcançar o maior sucesso 

escolar. O problema desse sistema consiste em sua natureza discriminatória. 

Uma vez que a classificação como normal ou anormal é feita, o aluno é 
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rotulado de tal forma que outros os veem principalmente no contexto dessa 

categorização.  

Uma vez que as escolas precisam favorecer a participação de grupos 

que historicamente foram marginalizados, o conceito de educação inclusiva 

baseia-se no conceito de equidade social, sob a premissa de que o sistema 

educacional precisa mudar para atender às necessidades de todos os alunos 

individuais. Para atender às necessidades de uma população cada vez mais 

diversificada efetivamente, a educação inclusiva deve ser abordada como um 

processo contínuo e evolutivo. Isso significa que a educação inclusiva deve ser 

vista como um processo interminável, em vez de um evento único.  

 

4. A inclusão no ambiente da creche  

 

A creche é um ambiente escolar complexo, pois recebe crianças 

marcadas por diferentes estigmas: crianças de periferia, advindas de famílias 

pobres, com problemas estruturais ou conflitos domésticos. Nesse contexto, a 

inserção de crianças com deficiência torna esse ambiente ainda mais 

complexo. No entanto, a recepção de crianças portadoras de deficiência é 

prevista em lei como um dos possíveis atributos dessa instituição:  

 

As instituições de Educação Infantil destinam-se às crianças, 
brasileiras e estrangeiras, sem distinção de gênero, cor, 
etnia, proveniência social, credo político ou religioso, com ou 
sem necessidades especiais. Cabe às gestoras e aos gestores 
das instituições de Educação Infantil permitirem a matrícula ao 
longo de todo o ano letivo, sempre que houver vaga 
disponível. Entretanto, matricular ou não uma criança de 0 até 
6 anos na instituição de Educação Infantil é um ato de livre 
vontade das mães e dos pais e/ou responsáveis pelas crianças 
(BRASIL, 2006, p. 28). 

 

De acordo com Mendes (2006, p. 37), o fato de já receber crianças 

marcadas por discriminação torna a creche um espaço potencialmente mais 

receptivos para a diversidade. Ou seja, as crianças com deficiência tendem a 

contar mais com a empatia dos colegas porque estes também sofrem formas 

diversas de preconceito. Além disso, os professores e funcionários tendem a 

estar mais preparados psicologicamente para receber os alunos com 

deficiência devido ao fato de possivelmente já lidarem com crianças 
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caracterizadas por algum tipo de deficiência ou pelo menos problemas como 

baixa autoestima e dificuldade de socialização.  

Na creche, bem como em outros espaços de aprendizagem, a inclusão 

ocorre de forma satisfatória quando as crianças com necessidades especiais 

recebem a mesma oportunidade de participar dos mesmos tipos de atividades 

que aquelas sem necessidades especiais. Nesse espaço de convivência diária 

e intensiva, as crianças crescem juntas independentemente das suas 

habilidades motoras ou cognitivas.  

Segundo Padilha (2006, p. 36), não se trata de adaptar a creche à 

criança com deficiência, mas, sim, de adotar um paradigma que considera cada 

criança em sua individualidade. Nesse sentido, as crianças com deficiência 

desfrutam de rotinas e atividades interessantes não porque tais atividades são 

especializadas para sua deficiência, mas, sim, porque são individualizadas 

para cada criança. Ou seja, não se trata de igualar nem de separar, pois o 

paradigma é outro: a individualidade de cada ser em formação, seja ele 

portador ou não de alguma deficiência.  

Para as crianças com deficiência, uma sala de aula regular, mesmo no 

ambiente da creche, pode ser um ambiente desafiador. Para aproveitarem 

adequadamente suas habilidades de aprendizagem, elas geralmente requerem 

apoio educacional adaptado às suas necessidades. As crianças com 

deficiência tendem a participar menos frequentemente das atividades em 

comparação com crianças sem uma deficiência e, desse modo, sentem-se com 

frequência socialmente isoladas no contexto escolar (SOARES, 2011, p. 47). 

Portanto, crianças com necessidades especiais precisam de mais apoio para 

sua participação nas atividades implementadas em sala de aula. Assim, cabe à 

escola preparar os alunos para que possam desenvolver suas potencialidades 

da forma mais adequada de acordo com suas habilidades e possibilidades.  

Uma vez que a inclusão é implantada em uma creche, há muitos 

benefícios para a educação em geral, provocados pela inclusão de estudantes 

oriundos da educação especial. De acordo com Garcia (2004, p. 38), muitos 

desses benefícios não são facilmente medidos, mas podem ser muitos 

importantes. Uma vez que o elemento lúdico é intrínseco ao processo de 

ensino-aprendizagem na educação infantil, o ambiente inclusivo aumenta a 

interação social da criança com os pares e promove jogos mais complexos com 



13 
 

brinquedos e materiais. Nesse contexto, crianças com deficiência têm 

oportunidades de aprender habilidades motoras, cognitivas e sociais. Essa 

relação interpessoal e intersubjetiva favorece também as crianças sem 

necessidades espaciais, uma vez que elas se deparam com situações nas 

quais podem aprender sobre as diferenças e como lidar com elas em seu 

cotidiano, o que contribui para seu crescimento como ser humano.  

Segundo Januzzi (2006, p. 71), para a criança com deficiência, a 

inclusão implica o direito de estar numa escola comum com outros alunos, 

seguindo o mesmo currículo ao mesmo tempo, nas mesmas salas de aula, com 

a plena aceitação de todos, e de uma forma que não faz o aluno se sentir 

inferior em relação outros estudantes. Assim, com apoio e orientação 

adequados, crianças com deficiência e necessidades especiais mantêm seu 

nível de desenvolvimento adequado às suas especificidades. Isso significa que 

há um aumento em suas habilidades sociais em comparação com crianças em 

situação de segregação devido à deficiência. 

As crianças em educação regular também se beneficiam com tendo a 

oportunidade de se misturar socialmente com outros grupos. A inclusão permite 

que os alunos trabalhem em grupos com outros estudantes com quem eles, em 

tese, não teriam contato. Isso se torna uma real lição de vida em termos de 

tolerância e paciência, criando um ambiente no qual os alunos podem expandir 

sua zona de conforto. Isso porque os estudantes em um ambiente inclusivo 

desenvolvem um novo senso de compreensão e respeito uns pelos outros e 

por diferenças humanas (JANUZZI, 2006, p. 72).  

Quando estudantes de educação regular são colocados em um papel de 

tutoria para ajudar aqueles em educação especial, pode ocorrer uma série de 

resultados positivos, pois percebem que sua base de conhecimento é maior do 

que presumiam, aumentando sua autoconfiança. Eles também percebem que 

podem ter um efeito positivo sobre outra pessoa, criando a sensação de que 

são importantes e podem contribuir para o benefício da sociedade. De fato, 

quando crianças com as deficiências são incluídas na sala de aula regular, 

todos os alunos desenvolvem habilidades sociais, de comunicação e de 

resolução de problemas (GARCIA, 2004, p. 36).  

Soares (2011, p. 73) complementa que a família da criança com 

deficiência também é beneficiada pela inserção escolar na creche. O cenário 
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da instituição como espaço múltiplo fornece à família uma perspectiva do 

“mundo real” para interpretar o crescimento e o desenvolvimento de seus filhos. 

Ser capaz de observar os colegas de seus filhos, que estão em 

desenvolvimento diferente, pode aumentar o conhecimento da família do 

desenvolvimento típico da criança com deficiência e, assim, aumentar o nível 

de aceitação e compreensão das especificidades da criança que possui alguma 

necessidade especial. Além disso, as oportunidades de participar de atividades 

com famílias de crianças sem deficiência podem diminuir sentimentos de 

isolamento social dessas famílias. E quando famílias com crianças com 

deficiência estão incluídas como parte de uma comunidade maior, fontes de 

apoio e informações tornam-se mais acessíveis para elas.  

 

6. Formação de professores e processo de inclusão 

 

De acordo com Soares (2011, p. 75), muitos educadores relutam em 

relação à inclusão por uma variedade de razões. Alguns acham que os alunos 

com necessidades especiais retardam a progressão da classe, dificultando o 

ensino-aprendizagem. Outros acreditam que terão de trabalhar mais para 

encontrar resultados significativos para aqueles com necessidades especiais. 

Um dos maiores medos para muitos professores é que eles não serão capazes 

de ensinar da mesma forma como estão acostumados. Por esses e outros 

motivos, alguns professores veem a inclusão como um problema.  

Por isso, a completa inclusão e aceitação de alunos com deficiência só 

acontecerá se houver mudanças a longo prazo nas atitudes dos educadores. 

Isso nos remete a considerar que a formação acadêmica dos educadores deve 

capacitá-los a acompanhar o desenvolvimento dos alunos em sua diversidade. 

O professor se constrói diariamente, é um ser inacabado que precisa sempre 

buscar novos conhecimentos, já que a educação também está em constante 

mudança. Nesse sentido, a inclusão depende de um conjunto de aspectos 

essenciais, tais como 

 

professores que saibam do que realmente estas crianças e 
jovens necessitam; equipe de profissionais que saiba orientar 
professores e familiares, acompanhando-os no processo de 
aprendizagem de seus alunos e filhos; número suficiente de 
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pessoas para cuidar destes alunos na escola; número menor 
de alunos por sala; sala de recursos em pleno funcionamento; 
estrutura física adequada dos prédios; possibilidades de 
locomoção garantidas; projeto pedagógico coletivo; estrutura e 
funcionamento administrativo compatíveis com o projeto 
pedagógico e com as singularidades dos diferentes grupos de 
crianças e jovens (PADILHA, 2006, p. 131).  

 

Se acreditarmos que nossos alunos devem aprender a viver em uma 

sociedade pluralista, então a inclusão merece nosso esforço, cujo reflexo é 

nossa preparação como profissionais educadores. Segundo a Lei de Diretrizes 

e Bases (Lei n° 9.394/96), em seu artigo 62, a formação dos professores da 

Educação Infantil deve acontecer nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, 

permitindo-se como formação mínima o Magistério, considerado Ensino Médio 

Profissionalizante: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação 
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e institutos superiores de 
educação, admitida, como formação mínima para o exercício 
do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal (BRASIL, 1996, s.p). 

 

Segundo Padilha (2006), os professores precisam saber como o 

processo de inclusão afeta tanto os alunos em educação geral, bem como 

estudantes com necessidades especiais. Com essa informação, poderão 

avaliar melhor os planos curriculares que incluem estudantes com 

necessidades especiais. Os professores podem ajustar currículo e instruções 

para garantir que todos estudantes tenham experiências educacionais de 

sucesso. Alternativamente, quando crianças com deficiência são separadas de 

seus pares e excluídos da sala de aula da primeira infância, são incapazes de 

observar comportamentos sociais adequados e, portanto, são menos 

propensas a alcançar resultados fundamentais que são ligados ao sucesso 

posterior na escola e na vida.  

No entanto, os estudos da área, com feição etnográfica, têm lançado 

luzes sobre o trabalho desempenhado por educadores atuantes em creches e 

demonstrado que o trabalho desses profissionais implica mais complexidade do 

que se presume, uma vez que “convivem com a expectativa de desempenho 
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da função que leve em conta normas e padrões de qualidade que supõem 

conhecimentos e recursos, muitos dos quais ainda inacessíveis, ao lado da 

premência de dar respostas às necessidades mais imediatas da comunidade” 

(SILVA, 2001, p. 62-63). Torna-se imperiosa, portanto, a realização de 

pesquisas que explorem o perfil do professorado que atua nesse segmento. 

Afinal, malgrado a primeira infância seja reconhecida como etapa fundamental 

no desenvolvimento cognitivo e psicossocial dos sujeitos, ainda há carência de 

pesquisas relacionadas à creche e à pré-escola. Ainda mais restrita é a 

literatura a respeito da formação de educadores dedicados ao trabalho na 

creche, fato que sugere certo desinteresse pelo trabalho realizado nessa etapa 

da educação básica. Ora, o próprio número de creches no Brasil, sobretudo 

nos centros urbanos, justifica a realização de pesquisas porque inevitavelmente 

suscita questões investigativas que até então não se impunham tão 

enfaticamente, tais como o perfil dos profissionais, sua formação e as 

especificidades do seu trabalho educativo para lidar com a inclusão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Um dos espaços de sociabilidade e aprendizagem das crianças é a 

creche. O processo histórico de transição das creches de uma função 

meramente cuidadora para um ofício educativo exigiu dessa instituição um 

movimento de mudança de sua perspectiva para se adequar às exigências do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Segundo Cerisara (2002, p. 16), uma definição precisa sobre o papel 

desempenhado por educadores atuantes na educação infantil será exequível 

somente quando as particularidades do trabalho sobre a inclusão forem 

largamente compreendidas. Nesse sentido, há necessidade de mais 

investigação sobre as peculiaridades dos processos socioeducativos com 

crianças em processo de inclusão na instituição creche, pois a prática 

pedagógica com essa faixa etária, nesse estabelecimento, ainda é pouco 

explorada. Por conseguinte, as investigações com enfoque na educação de 

crianças com deficiência são capitais para a estipulação de critérios 

qualificadores dos trabalhos educacionais oferecidos a essa faixa etária, assim 



17 
 

como para a definição de diretrizes para a formação pedagógica de 

profissionais que atuarão nessa seara.  

Os adeptos da educação inclusiva defendem sua implementação com 

base em direitos humanos e como forma de proporcionar as mesmas 

experiências educacionais para todos os alunos. O princípio da inclusão é um 

passo na direção certa para desenvolver as potencialidades de pessoas com 

deficiências. O processo de inclusão implica uma busca incessante de 

encontrar melhores maneiras de responder à diversidade e aprender a conviver 

com a diferença, com ênfase particular na condição de grupos de alunos que 

possam estar em risco de marginalização.  

Em resposta ao objetivo geral deste trabalho, os estudos consultados 

convergem para a percepção positiva sobre a eficácia da inclusão de 

estudantes com necessidades educacionais especiais na educação regular. As 

crianças com necessidades especiais se beneficiam de inclusão educação em 

termos de aprendizagem, desenvolvimento psicossocial e socialização.  

Por sua vez, as crianças “normais” também são beneficiadas, pois 

participam de um processo de ensino-aprendizagem que leva em consideração 

a diferença como componente essencial. Ou seja, a presença de crianças com 

deficiência potencializa a visão pluralista da sala de aula como espaço da 

heterogeneidade e não da tentativa de igualar todos como se aprendessem da 

mesma forma.  

Portanto, essa nova visão da escola como espaço de multiplicidade e do 

ensino-aprendizagem como processo complexo e multifacetado também 

contribui para o crescimento dos professores, que passa a atentar mais para o 

particular e menos para o genérico, mais para a diferença e menos para a 

uniformidade.  
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