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RESUMO 

O número de crianças especiais no Brasil não é pequeno, e a dificuldade para encontrar 
um local que possua infraestrutura adequada para cuidar e educar, oferecendo todo 
auxílio necessário é grande. A inclusão de crianças com deficiência em centros de 
educação infantil é uma questão de direitos humanos e sociais, que garante que estas 
pessoas possuam seus direitos respeitados e colabora na desconstrução de 
preconceitos. Seguindo este ponto, a presente pesquisa discute os principais conceitos 
da inclusão escolar e suas políticas sociais, analisando como a legislação se manifesta 
sobre o tema e discutindo o quão grandes podem ser as melhorias geradas por uma 
instituição que apoie e adapte-se a esta causa.  Também são apresentadas as melhores 
formas para providenciar meios de adaptação para os portadores de deficiências, dentro 
do espaço educacional. Com estas informações esclarecidas, são apresentados alguns 
dados importantes sobre inclusão escolar no município de Caçador, como a demanda 
de procura por instituições educacionais adaptadas para crianças especiais e também 
como tais centros de educação devem procurar por seus direitos quanto ao subsídio 
financeiro que o governo deve dispor, a partir de programas sociais para que as 
adaptações ocorram e estejam disponíveis em todas as instituições escolares.  
 
Palavras-chaves:  Inclusão escolar. Direitos. Adaptações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The number of special children in Brazil is not small, and it is difficult to find a place that 
has adequate infrastructure to care for and educate, offering all necessary help. The 
inclusion of children with disabilities in child education centers is a matter of human and 
social rights, which ensures that these people have their rights respected and 
collaborates in the deconstruction of prejudices. Following this point, the present research 
discusses the main concepts of school inclusion and its social policies, analyzing how the 
legislation manifests itself on the topic and discussing how great the improvements 
generated by an institution that supports and adapt to this cause. Also presented are the 
best ways to provide means of adaptation for the disabled within the educational space. 
With this information clarified, some important data on school inclusion in the municipality 
of Caçador are presented, such as demand for educational institutions adapted for special 
children and also as such education centers should seek their rights regarding the 
financial subsidy that the government should Programs to make adaptations and to be 
available in all school institutions. 

 
Keywords: School inclusion. Rights. Adaptations.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A inclusão escolar tem como princípio acolher todas as pessoas, sem exceção, 

no sistema de ensino, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais, linguísticas ou outras (MEC, 2016). O termo é associado mais 

comumente à inclusão educacional de pessoas com deficiência física e intelectual. 

Porém, o termo não deve ser confundido com escolarização especial, que atende os 

portadores de deficiência em uma sala de aula ou escola separada, apenas formadas de 

crianças com necessidades educacionais especiais, o que também é ilegal (MEC, 2016). 

Como a maioria dos pais não possui tempo para dar a atenção necessária aos 

seus filhos - devido aos compromissos do cotidiano, como trabalho e estudos - acabam 

encontrando como única solução, deixá-los em centros de educação infantil. Essa 

realidade acontece também e é ainda mais complicada para os pais de crianças 

especiais. Para eles, é difícil encontrar locais onde essas crianças sejam aceitas para 

conviver junto com as outras e que ainda possam receber um atendimento especializado 

complementar de acordo com a sua dificuldade. 

Nos dias de hoje, é clara a percepção da necessidade de novos centros de 

educação infantil que sejam planejados pensando na qualidade dos espaços para a 

inclusão de crianças especiais. 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A Legislação Penal - Lei Federal nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, prevê como 

crime condutas que frustram, sem justa causa, a matrícula de aluno com deficiência 

(BRASIL, 1989). Ou seja, uma criança portadora de deficiência tem o direito de 

frequentar instituições comuns, e não deve ter de procurar uma escola especializada, 

sendo dever dos professores elaborar e aplicar atividades adequadas as necessidades 

específicas dela (CNE, 2009). 
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Neste contexto, quais seriam as dificuldades e a viabilidade para criar uma 

instituição infantil corretamente adaptada para receber crianças especiais? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Se analisada a fundo cada criança que pertence a uma instituição educacional, 

serão encontradas particularidades que jamais poderiam ser desconsideradas, tanto 

para o processo ensino-aprendizagem como para o convívio e bem-estar social ou do 

grupo. Cada criança, em sua individualidade, possui o seu nível de desenvolvimento 

potencial, que corresponde aquilo que ela é capaz de fazer mediante a ajuda de outra 

pessoa. Mesmo com a intermediação de adultos, a criança pode não estar preparada 

para certas tarefas, ou seja, é um erro propor atividades fora dos seus limites (OLIVEIRA, 

1997). E nesse sentido, segundo Mantoan (1997), a inclusão é um grande passo para 

agirmos de forma com que todos tenham seus direitos respeitados. 

O Estado tem o dever de garantir que o apoio técnico para o atendimento 

especializado para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades de superdotação esteja presente em toda a rede pública de ensino. 

Estes recursos devem ser solicitados pelo gestor da escola e as Secretarias de 

Educação e administração (BRASIL, 2011). 

Incluir alunos com deficiências ou necessidades educativas especiais no sistema 

de educação infantil requer um currículo especial, ajustes e algumas modificações 

curriculares que propiciem o avanço no processo de aprendizagem. 

No país, segundo o Censo Demográfico 2010 – pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - 45 milhões de brasileiros disseram ter algum tipo 

de deficiência. Este número amplia-se consideravelmente se incluídas as pessoas com 

mobilidade reduzida – obesos, idosos e os deficientes temporários (SODRÉ, 2013). 

Em caçador, são poucos os centros de educação infantil que recebem alunos com 

alguma deficiência, e os mesmos não encontram-se em estado devidamente apropriado 

para exercer esta função, com todas as adaptações do espaço físico necessárias, nem 

com educadores preparados para este desafio. 
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1.4 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo desta pesquisa tem como intenção discutir a importância da inclusão 

escolar de crianças com necessidades especiais nos centros de educação infantil, 

identificando as irregularidades existentes no sistema de educação, como a falta de 

recursos para receber pessoas com necessidades especiais, a falta de um espaço 

arquitetônico adequado para elas e também a carência de profissionais aptos para 

oferecer um atendimento adequado para essas crianças. 

A partir destas informações será possível definir parâmetros de como seria a 

forma mais adequada para trazer um novo espaço de um Centro de Educação Infantil 

para a cidade, com todos os recursos e espaços necessários para ter um bom 

funcionamento. 

 

1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar a base legal e institucional para a inclusão escolar em centros infantis; 

b) Identificar quais as adaptações recomendadas para cada tipo de deficiência, que 

podem ser aplicadas em instituições educacionais; 

c) Caracterizar a realidade de Caçador, quanto a sua demanda, visando o 

planejamento de um centro educacional infantil com inclusão de crianças especiais 

até seis anos de idade. 

 

1.6  METODOLOGIA 

 

a) Aplicação de pesquisas bibliográficas abordadas e também por meios virtuais 

sobre legislações de inclusão escolar; 

b) Estudo das funções arquitetônicas para tornar uma instituição apta para receber 

pessoas especiais; 

c) Elaboração de um questionário com perguntas específicas sobre o tema inclusão 

escolar, para a coleta de todos os dados necessários para a pesquisa; 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 O que é Inclusão Escolar? 

 

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social 

e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, 

aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação (MEC/SEESP).  

De acordo com Ballard (1997) todos os alunos têm o mesmo direito a ter acesso 

a um currículo culturalmente valioso e em tempo completo, como membros de uma 

classe escolar e de acordo com sua idade. Seguindo o mesmo raciocínio Dutra (2005) 

Secretária de Educação Especial, a educação especial definida como proposta 

pedagógica que assegura recursos, serviços especializados e atendimento às 

necessidades educacionais especiais dos alunos, tem provocado mudanças nos 

sistemas educacionais possibilitando que cada vez mais os alunos estejam incluídos no 

ensino regular.  

A educação inclusiva implica a criação de alternativas metodológicas e 

estabelecimento de alicerces que contenham meios de se proporcionar experiências de 

escolarização que se adaptem às exigências curriculares, às características e às 

especificidades do processo educativo dos aprendizes, diminuindo ou eliminando os 

obstáculos do meio escolar que produzem as inadaptações escolares dos alunos em 

geral, deficientes e não deficientes (MANTOAN, 1996). 

A inclusão escolar proporciona a todos uma oportunidade de crescimento. As 

crianças com deficiência e as que não têm deficiência convivendo juntas, tem a 

possibilidade de aprender a respeitar, a conviver com as diferenças e principalmente 

entender que na sociedade nós não somos todos iguais. Somos todos diferentes uns dos 

outros e precisamos respeitar estas diferenças, esta é a parte mais importante da 

inclusão (SANTOS, 2017). 
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2.1.2 Legislação  

 

No ano de 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a 

ser fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN, Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, que aponta o direito dos 

“excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino 

(MEC/SEESP, 2007). 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990, no artigo 55, reforça os dispositivos legais mencionados ao determinar que “os 

pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular 

de ensino”. Também nessa década, documentos como a Declaração Mundial de 

Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) passam a influenciar 

a formulação das políticas públicas da educação inclusiva (MEC/SEESP, 2007). 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, no artigo 29, preconiza que a educação especial deve ser oferecida 

durante a Educação Infantil, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

crianças até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, completando a ação da família e da comunidade. Os sistemas de ensino devem 

assegurar ainda aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para 

atender às suas necessidades (MEC/SEESP, 2007). 

 A Convenção da Guatemala (1999), proclamada no Brasil pelo Decreto nº 3.956 

de 08 de outubro de 2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos 

direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como 

discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir 

o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais (MEC/SEESP, 

2007). 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU 

em 2006 e da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados-Partes devem 

assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em 
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ambientes que maximizem o desenvolvimento social e acadêmico, compatível com a 

meta da plena participação e inclusão (MEC/SEESP, 2007). 

Uma das orientações dadas pelo Ministério Público quanto aos procedimentos 

dos pais, no caso de a matrícula do filho ser rejeitada, é o de documentar a recusa, 

através da apresentação de pedido de matrícula por escrito. Neste sentido, a 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão lançou uma cartilha chamada “O acesso 

de pessoas com deficiência às classes e escolas comuns da rede regular de ensino” 

(disponível nas Secretarias de Educação de todos os estados brasileiros e também na 

Procuradoria Geral da República). Nesta cartilha são apresentados aspectos jurídicos do 

direito à educação e orientações para professores, dirigentes escolares e pais que 

tenham filhos portadores de necessidades especiais (MPSC, 2002).  

A lei existe, mas para que ela seja cumprida de fato, é necessário que a sociedade 

e cada um de seus cidadãos a façam valer, cumprindo com o seu papel de direitos e de 

deveres, informando-se a respeito da legitimidade de recusa de seus filhos em alguma 

instituição educacional. 

 

2.1.3 Tipos de deficiências  

  

 De acordo com o Decreto 3.298 de 20 de dezembro de 1999, uma pessoa 

portadora de deficiência é aquela que teve a perda parcial ou total de uma estrutura ou 

função psicológica, fisiológica ou anatômica, o que causa incapacidade para desenvolver 

algumas atividades consideradas simples ao padrão do ser humano (BRASIL, 1999). 

Existem dois tipos de deficiência, a congênita e a adquirida. As deficiências 

congênitas são as que provêm do nascimento, no processo do desenvolvimento fetal e 

as adquiridas, são contraídas ao longo da vida.  Podemos associar as deficiências em 

quatro grupos: (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE DEFICIÊNCIA MENTAL – AAMD, 

2005). 
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Deficiência intelectual 

 

 A deficiência intelectual é uma das deficiências mais encontradas em crianças e 

adolescentes, atingindo 1% da população jovem. Ela é caracterizada pela redução no 

desenvolvimento cognitivo, ou seja, no QI normalmente abaixo do esperado para a idade 

cronológica da criança ou adulto, com limitações associadas a duas ou mais áreas de 

conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às 

demandas da sociedade. São classificadas por níveis de intensidade, sendo: leve, 

moderado, severo e profundo (VANCONCELOS, 2004). 

 

A deficiência intelectual não é considerada uma doença ou um transtorno 

psiquiátrico, e sim um ou mais fatores que causam prejuízo das funções 

cognitivas que acompanham o desenvolvimento diferente do cérebro. (HONORA 

e FRIZANCO, 2008) 

 

Dentro das causas da deficiência intelectual, encaixam-se as síndromes e 

transtornos, que são resultados de alterações cromossômicas e gênicas, desordens do 

desenvolvimento embrionário ou outros distúrbios estruturais e funcionais que reduzem 

a capacidade do cérebro. Algumas das mais comuns são a síndrome de down, síndrome 

do x – frágil, síndrome de algeman, síndrome de prader willi, transtorno de déficit de 

atenção, entre outros. 

Também se encaixa no grupo de pessoas portadoras de deficiência intelectual as 

que possuem dificuldades na linguagem, que se caracteriza por um distúrbio nos padrões 

normais de aquisição da linguagem desde suas etapas iniciais. Existem diferentes tipos 

de transtornos linguísticos, sendo assim muitas crianças apresentam dificuldades de 

leitura e escrita, problemas nos relacionamentos interpessoais e um rendimento 

acadêmico deficiente. Os tipos mais conhecidos dessa deficiência são a dislalia, 

disfemia, afasia e disfonias, onde as principais características de seus portadores são a 

dificuldade na articulação da fala, fala atrasada, distorções ou substituições dos sons da 

fala e inconsistência na concorrência de sons. Podem ser acompanhadas de 

movimentos, como balançar os braços e as mãos, piscar os olhos ou tremer os lábios, 

na tentativa de superar o bloqueio da fala. 
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Nas instituições educacionais de pessoas com déficit mental, as aprendizagens 

são raramente abordadas conforme o que é próprio da idade cronológica normal. Além 

da possibilidade de realizar atividades sociais adequadas, é preciso garantir aos alunos 

com deficiência o acesso a degraus de autonomia e a representação de papéis próprios 

de sua idade real (BROWN, 1979). 

 

Não existem “receitas” prontas para o trabalho com alunos tanto com deficiência 

intelectual, ou com outra deficiência, quanto com os sem deficiência. Devemos 

ter em mente que cada aluno é um e que suas potencialidades, necessidades e 

conhecimentos ou experiências prévias devem ser levados em conta, sempre 

(HONORA e FRIZANCO). 

 

Deficiência auditiva 

 

É a perda total ou parcial da capacidade de ouvir, sendo dividida em perda do tipo 

neuro e perda do tipo condutiva. O tipo condutivo de feito permite, em geral, tratamento 

médico, na maioria dos casos o aparelho de surdez. Já o tipo neuro sensorial apresenta 

maior número de problemas para sua perfeita reabilitação, já que sua origem provem da 

formação congênita.  

 Nos tempos antigos acreditava-se que a surdez era acompanhada pela 

incapacidade cerebral em aprender, em função dos poucos estímulos que recebiam dos 

educadores. Porém, na metade do século XVIII, o francês Charles-Michel, desenvolveu 

um sistema de sinais para alfabetizar crianças surdas, formando palavras e frases com 

as mãos. Ao longo dos anos esse método foi se aperfeiçoando em vários países de todo 

o mundo (SASSAKI, 1999). 

Por volta dos dois anos, surgem as primeiras combinações de sinais das crianças 

surdas. Em torno dos dois anos e meio a três anos, elas apresentam a chamada explosão 

do vocabulário, onde começar a usar formas idiossincráticas para diferencias nomes e 

verbos. O domínio completo dos recursos morfológicos da língua é totalmente adquirido 

por volta dos 5 anos BELLUGI (1989). 

As línguas de sinais são línguas naturais, porque, como as línguas orais, surgiram 

espontaneamente da interação entre pessoas e porque, devido a sua estrutura, permite, 
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a expressão de qualquer conceito, descritivo, emotivo, racional, literal, metafórico, 

concreto, abstrato – enfim, permitem a expressão de qualquer significado decorrente da 

necessidade comunicativa e expressiva do ser humano (BRITTO, 1997) 

 

Deficiência visual 

 

Define-se quando o portador tem a perda ou redução da capacidade visual em um 

ou ambos os olhos. Causada por congénitas que se caracteriza por malformação ocular, 

glaucoma congénito ou catarata congénita. Ou pode ser de origem adquirida ao longo 

da vida por doenças como traumas oculares, catarata, degeneração senil de mácula, 

glaucoma, alterações relacionadas à hipertensão arterial ou diabete. Os deficientes 

visuais são classificados como: 

Cegos: apresentam perda total ou parcial da visão em grau superior a 20, que 

torne relativamente impossível à pessoa usar a vista como principal meio de 

aprendizado; 

Parcialmente cegos: Apresentam patologias em sua visão, porem sua perda 

parcial da visão é inferior a 20 graus, podendo usar a visão como principal meio de 

aprendizado, o que permite a ela ler textos impressos à tinta, desde que se empreguem 

recursos didáticos e equipamentos especiais para sua educação; 

Daltônicos: este problema geralmente é hereditário, mas pode também ser 

causado por certas doenças oculares e medicamentos. Resulta na dificuldade na hora 

de diferenciar cores, sendo o mais comum o vermelho e o verde e a dificuldade para 

diferenciar tons que sejam similares. 

O processo de inclusão escolar de crianças que possuem deficiência visual pede 

uma abordagem diferenciada, desde as adaptações externas, curriculares até o 

fornecimento de material. A ausência da modalidade visual exige experiências 

alternativas de desenvolvimento, a fim de cultivar a inteligência e promover capacidades 

sócio adaptativas. O ponto central desses esforços é a exploração do pleno 

desenvolvimento tátil (GRIFIN E GERBER, 1996). 

Pelo movimento das mãos, as crianças cegas podem apreender os contornos, 

tamanhos e pesos. Essas informações são recebidas sucessivamente, passando dos 
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movimentos manuais grossos à exploração mais detalhada dos objetos. A consciência 

tátil geral será adquirida mais rapidamente pela criança cega, se a elas forem 

apresentados objetos familiares no ambiente que elas exploram (LIMA, 1998). 

Um recurso indispensável em um edifício que receberá portadores de deficiência 

visual é o piso tátil, que serve para indicar a direção que deve ser percorrida, o alerta a 

obstáculos como postes, placas, telefones públicos, lixeiras e entre outros, também para 

indicar a mudança de direção, a chegada em rampas de travessia de pedestres, devendo 

ser instalado perpendicular ao sentido de deslocamento, em cor e textura contrastante 

com o restante do piso adjacente (MEDEIROS, 2011). 

Outro método que deve estar presente em instituições que receberão crianças 

especiais é o sistema braille, conhecido universalmente como código ou meio de leitura 

e escrita das pessoas portadoras de deficiência visual, que se baseia em combinações 

de 63 pontos que representam as letras do alfabeto, os números e outros símbolos 

gráficos. (DIAS DE SÁ, 2008) 

No contexto de alfabetização, o código braille deveria fazer parte do universo da 

criança em diversas situações do cotidiano, mesmo que ela ainda não saiba decifrar este 

código. Mas, ela poderá entrar em contato com os pontos em relevo representados em 

diferentes situações em casa e na escola. O código braille pode entrar na sala de aula 

para identificar objetos, brinquedos, nomes, na composição de crachás, na exposição de 

rótulos, na identificação de portas, do mobiliário e de outros espaços ou situações. 

 

Muitas pessoas pensam que o Sistema Braille é um método de alfabetização. O 

processo de alfabetização e letramento é amplo e complexo indo muito além 

deste ou daquele método. Trata-se de compreender os esquemas de 

pensamento da criança e o sistema de representação alfabética (DIAS DE SÁ, 

2008). 

 

A Portaria nº 2.678/02 do MEC aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a 

produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, 

compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação 

para o seu uso em todo o território nacional (MEC/SEESP, 2007). 
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Deficiência motora ou física 

 

Pessoas portadoras de deficiência motora são aquelas que apresentam alteração 

completa ou parcial de um ou mais membros do corpo humano, comprometendo as 

funções físicas básicas. Podendo também serem concebidas de forma congênita ou 

adquirida. Os tipos de deficiência física são: 

 Paralisia Cerebral: por prematuridade, anóxia perinatal, desnutrição materna, 

Rubéola, toxoplasmose, trauma de parto e subnutrição; 

Hemiplegias: por acidente vascular cerebral, aneurisma cerebral, tumor cerebral; 

Lesão medular: por ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, 

acidentes de trânsito, mergulho em águas rasas, traumatismos diretos, quedas, 

processos infecciosos e processos degenerativos; 

 Amputações: causas vasculares, traumas, malformações congénitas, causas 

metabólicas;  

 Malformações congénitas: por exposição à radiação, uso de drogas, entre outras 

causas ainda desconhecidas (VALTECIDES, 1992). 

As adaptações básicas fundamentais para qualquer edifício, principalmente que 

receberá uma grande quantia de pessoas com dificuldades motoras são: rampas, 

elevadores, guarda-corpo e corrimãos, vagas prioritárias no estacionamento, rebaixe de 

passeios, banheiros acessíveis e alargamento de portas, lembrando que em caso de 

centros de educação infantil, todas as salas e ambientes devem possuir espaços internos 

e externos planejados para facilitar a vida dessas crianças e seus educadores. Todos as 

adaptações dever ser executadas de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).  

Deve existir pelo menos uma rota acessível interligando o acesso de alunos às 

áreas administrativas, ao ar livre, de recreação, de alimentação, salas de aula, e demais 

ambientes. Todos estes ambientes devem ser acessíveis (ABNT, 2004). 
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2.1.4 Promovendo a inclusão 

 

Para a maioria dos especialistas, o professor é a peça-chave na implantação da 

educação inclusiva e precisa ter uma melhor formação, em um processo contínuo e 

permanente. Essa formação não ocorre meramente por meio de cursos de graduação, 

de pós-graduação ou de aperfeiçoamento (BIAGGIO, 2007). 

Segundo Roseneide Furtado, especialista em educação especial/educação 

infantil, a formação continuada, com cursos de curta e média duração, é o caminho para 

garantir a aquisição de competências relevantes para atuar junto a essas crianças. Ela 

também aponta a necessidade urgente de mudanças nos cursos de formação de 

professores em geral, com destaque para os cursos da área de educação infantil e seus 

currículos, os quais devem incluir conteúdos que favoreçam as práticas pedagógicas 

inclusivas (FURTADO, 2006). 

Os arquitetos e engenheiros precisam reaprender a pensar os projetos que 

produziam até pouco tempo, já que hoje existem parâmetros estipulados em normas 

sobre acessibilidade que podem ser discutidos, cobrados pela sociedade e fiscalizados 

pelas autoridades (SODRÉ, 2013). 

 Os professores tem uma certa dificuldade para romper com a ideia de 

homogeneidade em que foram formados: a criança ideal, abstrata, que se desenvolve e 

aprende de uma forma única”. Este é o grande desafio que a inclusão impõe à escola: 

lidar com a diversidade e buscar respostas para as diferentes necessidades 

educacionais. Trabalhar com o nível de conhecimento, adaptar o espaço físico e o ensino 

ao interesse e ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, e ajudá-lo a progredir e a ter 

experiências significativas de aprendizagem são a chave da questão (BRUNO, 2007) 

O processo de inclusão, entretanto, não é facilmente alcançado apenas pela 

instauração de uma lei. Tampouco pode ser concluído rapidamente. Exige a adoção de 

uma séria de medidas gradativas de reformulação da arquitetura e do ensino que começa 

pelos já citados métodos, currículos e capacitação dos professore. O atendimento de 

pessoas com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino exige dos 

seus profissionais conhecimentos produzidos em diferentes áreas (psicologia, medicina, 

pedagogia, arquitetura, etc.) para gerar um saber interdisciplinar (VARELA, 2008). 
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Para todas as dificuldades existem soluções e para todas as limitações 

adaptações. Os impedimentos poderão não existir quando as pessoas estão 

dispostas a descobrir juntas a melhor forma de alcançar o que desejam (SODRÉ, 

2013). 

 

2.1.5 Inclusão escolar em Caçador 

 

Na cidade de Caçador existem alguns centros de educação infantil que recebem 

crianças especiais, algumas delas frequentam meio período na APAE (Associação dos 

Pais e Amigos Excepcionais - que é direcionada estritamente para pessoas com algum 

atraso intelectual e/ou deficiência física, independente da sua idade - e meio período em 

alguma destas instituições (TRENTO YOSHIDA, 2017). Porém, de acordo com uma 

assessora da GERED (Gerência da Educação) que é um órgão da Secretaria da 

Educação, a APAE em um período de curto prazo terá que sobreviver de recursos 

próprios. 

De acordo com Sandra Regina dos Santos, coordenadora do setor de inclusão 

escolar de Caçador, existe uma falta de iniciativa dos professores em buscar mais 

informação e especialização sobre a educação especial, pois apesar de estes terem 

passado na sua graduação por ensinamentos sobre o assunto, é necessário se 

aprofundar mais sobre o tema para estar devidamente capacitado para educar crianças 

com algum tipo de deficiência (SANTOS, 2017). 

Dentre as nove pré-escolas municipais que estão abertas a inclusão, existe um 

total de 23 crianças especiais frequentando as mesmas (SANTOS, 2017). Porém todos 

se encontram em situação semelhante: desprovidos de aspectos chamativos e que deem 

interesse a entrar e conhecer, além de outras adversidades como a insuficiência de 

espaços verdes ao ar livre, de recreação e de espaços adequados para realizar um 

atendimento especial. 

 Com relação à acessibilidade as instituições educacionais do município, recebem 

um subsídio financeiro do governo federal, através de um programa chamado “Escola 

Acessível”. Por meio deste programa, as instituições de educação da rede pública 

estadual de Santa Catarina, podem receber recursos financeiros para investir em ações 
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de acessibilidade, como construção de rampas, material pedagógico para alunos com 

deficiência, cadeiras de roda, entre outros, a partir do encaminhamento de planos de 

ação. Para a capacitação dos professores também existem recursos para serem 

realizadas especializações de duas a três vezes por ano. O que possui uma ausência de 

recursos, é na questão dos encaminhamentos para a área da saúde, como dentistas, 

psicólogos, fisioterapeutas. Questões que não competem à educação (SANTOS, 2017). 

 Sandra ainda afirma que a demanda na cidade de pais a procura de instituições 

de educação que aceitem seus filhos com deficiência é grande e continua aumentando.  
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3 CONCLUSÃO 

 

Para uma proposta de educação inclusiva para crianças, são vistos como fatores 

primordiais: oferecer um espaço tanto externo quanto interno acessíveis e adaptados 

para todas as deficiências, e realizar adaptações metodológicas e curriculares que 

capacitem os profissionais da educação para lidar de forma correta com estas crianças.  

Para instrumentalizar os centros de educação infantil, com as adaptações 

arquitetônicas, suprimento de materiais, equipamentos apropriados e capacitação dos 

educadores, é preciso financiamento. Nesse sentido, a educação especial precisa ser 

vista como prioridade pelos governantes, incluindo ações includentes em seus planos de 

governo.   

A Educação Infantil deve estar voltada para os princípios da inclusão, garantindo 

à criança, desde o início de sua vida escolar, as condições básicas para seu ingresso e 

percurso na educação, sendo este um direito dela perante diversas leis que garantem 

que todos os centros de educação devem estar preparados em todos os quesitos para 

recebe-las e com as adaptações arquitetônicas adequadas que cada tipo de deficiência 

exige. A sociedade, por sua vez, precisa mostrar sua participação, combatendo toda 

forma de preconceito e segregação que vá de encontro aos princípios democráticos da 

justiça nas instituições de educação. 

A cidade de Caçador possui programas do governo que contribuem tanto para a 

acessibilidade nos centros de educação, quanto na capacitação de professores. Porém 

existe a falta de iniciativa destas instituições para usufruir destes auxílios e se tornarem 

devidamente preparadas, encontrando-se desprovidas de recursos necessários para 

serem consideradas centros de educação infantil includentes. 
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