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RESUMO 

 

A perspectiva da educação inclusiva defende uma escola aberta a todos, em uma 
sociedade plural e democrática. Este estudo tratou dos desafios da gestão escolar no 
processo de inclusão em escolas públicas educação infantil de modo a garantir a 
igualdade de oportunidades para desenvolvimento integral de todas as crianças de 
zero a cinco anos. Nesse sentido, a questão mobilizadora da investigação consistiu 
em saber de que modo a gestão escolar pode apoiar pais e professores de educação 
infantil no processo de inclusão de crianças com deficiência na escola regular? O 
objetivo principal foi construir um instrumento de avaliação, com base na Diretriz da 
AMARP, para auxiliar gestores dos CMEIs na implementação de uma escola inclusiva. 
A pesquisa de abordagem qualitativa foi desenvolvida junto ao Sistema Municipal de 
Educação de Caçador e envolveu a participação de quatro gestores/as de Centros 
Municipais de Educação Infantil. A metodologia abarcou estudo bibliográfico, 
documental e pesquisa-ação. Os dados foram produzidos a partir de análise dos PPPs 
das escolas e por meio de entrevistas realizadas com as/os representantes da gestão 
escolar do CMEIs. Em se tratando de uma pesquisa aplicada na educação básica, foi 
elaborado um instrumento de avaliação, construído a partir da articulação entre a 
Diretriz Curricular para Educação Infantil da AMARP e os dados produzidos através 
das entrevistas com as gestoras dos CMEIs. Os resultados mostram que o município 
de Caçador possui uma proposta de educação inclusiva bem estruturada, contudo, 
esse documento ainda precisa ser desdobrado em ações concretas nos CMEIs, sendo 
que a pessoa do gestor tem papel fundamental para mobilizar a comunidade escolar 
para garantir o direito de brincar, interagir e aprender de todas as crianças na escola 
regular de educação infantil. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Gestão Escolar. Inclusão.  
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ABSTRACT 

 
 The perspective of inclusive education advocates a school open to all, in a plural and 
democratic society. This study addressed the challenges of school management in the 
process of inclusion in public schools in order to guarantee equal opportunities for the 
integral development of all children from zero to five years. In this sense, the mobilizing 
question of the research consisted of knowing how school management can support 
parents and teachers of early childhood education in the process of inclusion of 
children with disabilities in the regular school? The main objective was to construct an 
evaluation tool, based on the AMARP Guideline, to assist managers of the CMEIs in 
the implementation of an inclusive school. The research of qualitative approach was 
developed with the Municipal System of Education of Hunter and involved the 
participation of four managers of Municipal Centers of Early Childhood Education. The 
methodology included a bibliographic, documentary and action research study. The 
data were produced from the PPPs analysis of the schools and through interviews with 
representatives of the school management of the CMEIs. In the case of applied 
research in basic education, an evaluation instrument was elaborated, based on the 
articulation between the AMARP Curriculum Directive for Early Childhood Education 
and the data produced through the interviews with the CMEIs managers. The results 
show that the municipality of Caçador has a well-structured proposal for inclusive 
education, however, this document still needs to be deployed in concrete actions in the 
CMEIs, and the manager has a fundamental role to mobilize the school community to 
guarantee the right to play, interact and learn from all children in the regular school of 
early childhood education. 
 
Keywords: Early Childhood Education. School management. Inclusion.  
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INTRODUÇÃO 

 

A escola é reconhecida por ser um espaço profícuo na construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. A aprovação da Constituição Federal do Brasil de 

1988 (CF/1988), ao garantir a educação como um direito de todos e dever do Estado, 

impulsionou as discussões sobre a inclusão escolar na sociedade brasileira. Contudo, 

a garantia desse direito ainda não se concretizou plenamente. 

Alonso (2013) relata que o cenário de implantação de políticas públicas de 

educação inclusiva, no Brasil, tem exigido mudanças profundas nas concepções e 

estruturas das comunidades escolares, remetendo a um exercício de revisão e 

ressignificação da modalidade de educação especial. Também Stainback (2002) 

reconhece que o processo de inclusão não tem sido uma tarefa simples para gestores 

e professores, quer seja na escola pública, ou na privada. 

Até o início do século XXI, segundo Alonso (2013), o sistema educacional 

brasileiro abrigava dois tipos de serviços: a escola regular e a escola especial, onde o 

aluno frequentava, exclusivamente, uma ou outra. Com a proposta inclusiva foi sendo 

adotada a escola regular como lugar que deve acolher todos os alunos, oferecendo 

recursos adequados para que todos aprendam. Esse vem sendo, no Brasil e no 

mundo, um dos grandes desafios da educação do século XXI. 

A perspectiva da educação inclusiva defende uma escola aberta a todos, em 

uma sociedade plural e democrática. Nesse sentido, os sistemas educacionais deve 

oferecer subsídios e iguais oportunidades para que os alunos ingressem, 

permaneçam e, principalmente, participem do processo de aprendizagem 

(CARVALHO, 2007). 

Assim, as escolas de educação básica, desde a etapa de educação infantil, 

precisam se adequar aos novos desafios, construindo propostas pedagógicas que 

acolham todos os estudantes, independendo de suas condições e/ou capacidades. 

Para isso, gestores, professores, pais e alunos precisam de certa autonomia para 

decidir e construir no conjunto, uma proposta educacional que cumpra não só os 

preceitos nacionais e legais, como também deem conta das necessidades regionais, 

locais, e específicas de cada sujeito. A autonomia das escolas e dos sistemas de 

ensino público está garantida tanto no Artigo 206 da Constituição de 1988, como na 

Lei Nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esses 

documentos apontam a gestão democrática como um dos princípios educacionais e 
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destacam que uma das formas de concretização desse princípio é a organização dos 

Planos Educacionais do Estado, do Município e, do Projeto Político Pedagógico 

(PPP), no âmbito da escola. A pessoa do gestor escolar é figura central na elaboração 

do PPP da escola, uma vez que cabe a ela mobilizar a comunidade na discussão e 

construção desse documento. 

O município de Caçador, localizado no meio oeste catarinense, vem buscando 

adequar-se aos desafios atuais no que se refere não só a oferta de vagas, mas 

também, na qualidade do atendimento. De julho de 2014 a novembro de 2015, em 

conjunto com outros 13 municípios da região, integrou um grupo de trabalho engajado 

na elaboração da Diretriz Curricular da Educação Infantil da AMARP. Esse documento 

tem como objetivo direcionar “a implementação de práticas pedagógicas mediadoras 

de aprendizagens e desenvolvimento das crianças pequeninas de zero a três anos e, 

pequenas, de quatro e cinco anos, fortalecendo a construção de uma Educação 

Infantil promotora da infância” (AMARP, 2016, p. 5). 

Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Caçador em 

fevereiro de 2018, mostram que há três mil e cinquenta e quatro crianças regularmente 

matriculadas na educação infantil do município, sendo que dessas, trinta e duas são 

crianças com deficiência. 

Considerando o destaque que a educação inclusiva e a educação infantil vêm 

ganhando no cenário educacional, tanto quanto a demanda Sistema Municipal de 

Educação de Caçador, esta pesquisa trata dos desafios da gestão escolar no 

processo de inclusão na educação infantil, pois se acredita que esse profissional pode 

engajar a comunidade, professores, funcionários e famílias na garantia da igualdade 

de oportunidades para o desenvolvimento integral para todas as crianças de zero a 

cinco anos. 

A escolha em tratar dessa temática está relacionada à experiência profissional 

da pesquisadora como gestora em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) 

onde são atendidas duas crianças com deficiência, e a convivência diária com os 

desafios que essa nova realidade tem representado no cotidiano da escola. Tais 

desafios não se restringem à prática dos professores e ao espaço físico da escola, 

pois a instituição está inserida em um contexto social mais amplo, sendo que a pessoa 

do gestor escolar pode contribuir no sentido de construir um Projeto Pedagógico 

inclusivo para a educação infantil, em diálogo com a equipe escolar, com as famílias 

e a comunidade local.  
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Nesse sentido a questão que move esse estudo é: De que modo a gestão 

escolar pode apoiar pais e professores de educação infantil no processo de inclusão 

de crianças com deficiência na escola regular? 

 O objetivo principal consistiu em construir um instrumento de avaliação, com 

base na Diretriz da AMARP, para auxiliar gestores dos CMEIs na implementação de 

uma escola inclusiva. Tal objetivo foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

Conhecer estudos atuais e legislações vigentes que orientam a educação inclusiva no 

Brasil e no município de Caçador; Investigar o quanto os Projetos Político 

Pedagógicos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) de Caçador 

contemplam a educação inclusiva; Identificar o papel do gestor escolar no 

planejamento e acompanhamento das práticas inclusivas na educação infantil, bem 

como as possíveis dificuldades e/ou pontos fortes nesse trabalho. 

 A pesquisa de abordagem qualitativa foi desenvolvida junto ao Sistema 

Municipal de Educação de Caçador, abarcando: estudo bibliográfico, documental e 

pesquisa-ação. O estudo bibliográfico mostrou a trajetória histórica da educação 

especial, bem como elucidou os conceitos de exclusão, segregação, integração e 

inclusão. O estudo documental discorreu acerca das legislações vigentes, no campo 

da educação infantil e da educação especial na perspectiva inclusiva, a nível nacional 

e municipal; e, também, envolveu um levantamento sobre o que consta em relação à 

inclusão nos Projetos Políticos Pedagógicos dos CMEIs de Caçador.  Por fim, a 

pesquisa-ação consistiu em uma investigação sobre o modo como as escolas têm 

enfrentado desafio da inclusão, suas demandas e potencialidades, bem como a 

realização de uma formação de gestores. Os dados foram coletados a partir de análise 

dos PPPs das escolas e por meio de entrevistas realizadas com os quatro 

representantes da gestão escolar dos CMEIs. 

No primeiro capítulo será apresentado o percurso da educação especial no 

Brasil e discutido os paradigmas da exclusão, segregação, integração e inclusão.  

O capítulo segundo trata inicialmente da trajetória da educação infantil no Brasil 

e coloca a Constituição Federal de 1988, como marco histórico e legal no 

reconhecimento do direito das crianças pequenas à educação. Na sequência discute-

se a semelhança na trajetória da educação inclusiva e da educação infantil. 

No capítulo terceiro apresentamos inicialmente o significado e a emergência da 

gestão democrática e as mudanças que foram ocorrendo no papel do diretor/gestor.  

Na sequência discute o processo de construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) 
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e o compromisso do/a gestor/a escolar com os processos inclusivos na educação 

infantil. As escolhas metodológicas estão apresentadas e detalhadas no capítulo 

quarto.   

No capítulo quinto, apresentamos e analisamos os resultados dessa 

investigação, bem como o produto da pesquisa. Tratando-se de uma pesquisa 

aplicada na educação básica, apresentamos como resultado desse estudo, um 

instrumento de avaliação elaborado a partir da Diretriz Curricular para Educação 

Infantil da AMARP, articulado com aquilo que foi identificado nas entrevistas com os 

gestores dos CMEIs. 

Espera-se que esse estudo possa contribuir para a compreensão de que a 

inclusão não representa um mero ‘benefício’ concedido às pessoas com deficiência e 

suas famílias, mas um direito a ser cumprido e os gestores podem ser impulsionadores 

desse direito em suas escolas. Nesse sentido, os benefícios de um trabalho de 

formação de gestores, podem atingir um contexto amplo, a começar pelas crianças e 

suas famílias até alcançar a comunidade local e a sociedade como um todo. 
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1 O PERCURSO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: EXCLUSÃO, 

SEGREGAÇÃO, INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO  

 

Pessoas com deficiência fazem parte da história da humanidade, contudo, tal 

trajetória revela que essas pessoas, por muito tempo, viveram à margem da 

sociedade, inclusive da escola. As mudanças no contexto mundial e nacional foram 

chegando muito lentamente. Antes de discutir o percurso propriamente dito, é 

importante elucidar os paradigmas que sustentaram historicamente as práticas 

educacionais. 

Fernandes (2013) mostra que a educação especial pode ser dividida em quatro 

períodos: extermínio, segregação/institucionalização, integração e Inclusão. 

O extermínio das pessoas com deficiência vigorou na Antiguidade e Idade 

Média. Nesse momento os sujeitos com deficiência eram ignorados, evitados, 

abandonados, encarcerados e, até mesmo, exterminados. O poder estava 

concentrado nas mãos da nobreza e essa descartava aqueles que não possuíam 

condições para o trabalho (BELTHER, 2017). 

O questionamento com relação ao extermínio das pessoas com deficiência 

emergiu em meados do século XI e XII quando o cristianismo assumiu poder e 

disseminou a ideia de que todas as pessoas são criaturas de Deus. Os valores 

religiosos, mobilizados pela igreja católica, foram dando origem às ações 

assistencialistas colocadas em prática por aqueles que intencionavam a salvação da 

própria alma. Abrigos eram as instituições assistencialistas que 

agregavam/institucionalizavam as pessoas com deficiência no século XVI (BELTHER, 

2017).  

A partir da Revolução Burguesa, as ideias da Igreja começaram a perder 

espaço para a ciência. Nesse momento, emergiu a industrialização e o capitalismo. 

Foi, então, que os médicos e os educadores passaram a se ocupar das pessoas com 

deficiência. Nesse sentido, podemos afirmar que a trajetória da Educação Especial 

tem início no século XVI (BELTHER, 2017). 

As primeiras instituições educacionais para pessoas com deficiência surgiram 

na Europa, em meados dos séculos XVIII e XIX, com o propósito de capturar mão de 

obra barata para o mercado de trabalho industrial (FERNANDES, 2013.p.34). 

Fernandes (2013, p. 34) afirma que: “As fases de integração e inclusão são 

contemporâneas e sintetizam marcos na defesa e promoção de direitos humanos às 
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pessoas com deficiência. O que as diferencia é o papel desempenhado pela 

sociedade”. Explica que integração corresponde a propostas em que a sociedade 

assume um papel passivo, cabendo à pessoa com deficiência lutar em defesa de seus 

direitos, enquanto que, na proposta de inclusão, a defesa dos direitos ocorre de ambos 

os lados para garantir a acessibilidade e permanência na escola. Na perspectiva da 

integração “a escola não muda como um todo, mas os alunos têm de mudar para se 

adaptarem às suas exigências” (MANTOAN, 2003, p. 16).  

No Brasil do século XVI, as Santas Casas de Misericórdia, que mantinham as 

tradições europeias vindas de Portugal, acolhiam os doentes e os pobres exercendo 

importante função social naquela época (JANNUZZI, 2012). O início de 

institucionalização da educação especial no Brasil ocorreu no final do século XVIII e 

início XIX. 

Segundo Mantoan (2011) a história da educação de pessoas com deficiência 

no Brasil está dividida entre três grandes períodos: a) de 1854 a 1956 - marcado por 

iniciativas de caráter privado; b) de 1957 a 1993 – definido por ações oficiais de âmbito 

nacional; c) de 1993 a ... – caracterizado por movimentos em favor da inclusão escolar. 

 

a) De 1854 a 1956: as iniciativas de caráter privado 

O primeiro corresponde ao período imperial em que foram fundadas as 

instituições mais tradicionais de assistência às pessoas com deficiências mentais, 

físicas e sensoriais. Entre elas, o Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin 

Constant – IBC), em 1854, e o Instituto dos Surdos-Mudos (atualmente, Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES), em 1857, na cidade do Rio de Janeiro 

(RODRIGUES; CAPELLINI; SANTOS, 2017). Mais tarde, no início do século XX foi 

fundado o Instituto Pestalozzi (1926), uma instituição especializada no atendimento 

às pessoas com deficiência mental; em 1954, foi fundada a primeira Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); e, em 1945, foi criado o primeiro 

Atendimento Educacional Especializado às pessoas com superdotação, na Sociedade 

Pestalozzi, por Helena Antipoff (BRASIL, 2008).  

Essas primeiras iniciativas para superar a exclusão não contaram com apoio 

governamental, ou seja, se constituíram em algumas ações isoladas e comunitárias. 

 

b) De 1957 a 1993 – ações oficiais de âmbito nacional  
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O segundo período, para Mantoan (2011), tem início em 1957, quando o poder 

público assume a educação especial por meio da criação de campanhas. Cada 

campanha era destinada a atender, especificamente, determinada deficiência. Por 

exemplo, a Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro (CESB), criada em 1957, 

e seguida da instalação do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), no Rio 

de Janeiro/RJ. Na sequência, outras Campanhas similares foram criadas para atender 

a outras deficiências. 

Somente em meados dos anos 70, a educação especial veio a tornar-se uma 

preocupação dos governos com a criação de instituições públicas e privadas, órgãos 

normativos federais e estaduais e de classes especiais. 

Em 1961 o atendimento educacional às pessoas com deficiência passou a ser 

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

– LDBEN, Lei nº 4.024/61, que apontou o direito dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente, dentro do sistema regular de ensino. Dez anos depois a Lei nº 

5.692/71, em seu Art. 9º, definiu que “Os alunos que apresentem deficiências físicas 

ou mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de 

matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as 

normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação”, não promovendo a 

organização de um sistema de ensino capaz de atender a esses estudantes e acaba 

reforçando o encaminhamento dos estudantes para as classes e escolas especiais. 

O Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), criado pelo MEC em 

1973, impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência e 

superdotação, contudo, ainda, configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas 

isoladas do Estado. Nesse período não foi concretizada uma política pública de 

acesso universal à educação, restringindo-se a implantar “políticas especiais” para 

tratar da educação de estudantes com deficiência. Também no caso de estudantes 

com superdotação, não foi organizado um atendimento especializado que 

considerasse as singularidades de aprendizagem dos mesmos. (BRASIL, 2008). O 

CENESP é hoje, a atual Secretaria de Educação Especial (SEESP), mantendo as 

mesmas características organizacionais. 

Mantoan (2011) na trajetória da educação especial, ainda destaca a relevância 

dos movimentos particulares e beneficentes de assistência aos deficientes no sentido 

de pressionarem a opinião pública e o governo. Segundo ela: 
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Foram muitos os políticos, educadores, pais, personalidades brasileiras que 
se identificaram com a educação de pessoas com deficiência e que 
protagonizaram a história dessa modalidade de ensino. Todos tiveram papéis 
relevantes em todos os períodos desse caminhar e não podem ser ignorados, 
pois atuaram em quadros político-situacionais que de alguma forma afetaram 
a educação de pessoas com deficiência, seja avançando, ousando, 
transformando as propostas, seja retardando-as, impedindo a sua evolução 
para novos alvos educacionais (MANTOAN, 2011, s.p.).  

Vemos, ao final dos anos 80 e início dos anos 90, as pessoas com deficiência 

participando de fóruns e movimentos, engajados em assegurar os direitos de serem 

reconhecidas e respeitadas em suas necessidades básicas de convívio com as 

demais pessoas (MANTOAN, 2011), contudo, esses movimentos ainda carecem de 

fortalecimento no campo da educação.  

A ideia de educação inclusiva, terceiro período, surgiu a partir de 1994, com a 

Declaração de Salamanca. A concepção defendida é que as crianças com e sem 

deficiência frequentem juntas o ensino regular, ou seja, nenhuma criança deve ser 

separada das outras por apresentar alguma espécie de deficiência. 

Somente no final dos anos 80, o movimento de inclusão foi ganhando força. A 

partir de então todas as pessoas têm direito a frequentar a escola regular, garantindo 

a igualdade e oportunidade de aprender e conviver socialmente.  

A atual Constituição Federal (CF/1988) destaca que “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família" (BRASIL, 1988, Art. 205) determina que o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos portadores de deficiência seja 

ofertado, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Logo mais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal Nº 8.069/90 de 

13 de julho de 1990, no CAPÍTULO IV, que trata do Direito à Educação, à Cultura, ao 

Esporte e ao Lazer estabelece, no artigo 54/inciso III, que AEE aos portadores de 

deficiência, será, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

 

c) De 1993 até o momento – movimentos em favor da inclusão escolar  

A política educacional, nesse momento, apoia-se em discursos inclusivos 

circulantes em conferências internacionais que intentam a universalização da 

educação Básica nos países em desenvolvimento (GARCIA, 2015). Entre essas, a 

Conferência Mundial de Educação para Todos (JOMTIEM, 1990), a Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais (SALAMANCA, 1994), 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as formas de Discriminação 
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contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (GUATEMALA, 1999) e a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – ONU (NOVA YORK, 2006). 

No ano de 1990 a Declaração Mundial sobre Educação para Todos teve como 

objetivo satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem de todas as pessoas. 

Para isso buscou fortalecer compromisso mundial para garantir os conhecimentos 

básicos necessários a uma vida digna, visando uma sociedade mais humana e mais 

justa. 

A Declaração de Salamanca (1994), considerada um dos principais 

documentos mundiais que visam à inclusão social ao lado da Declaração da Educação 

para Todos, contou com a participação de noventa e dois países e vinte e cinco 

organizações internacionais, os quais reafirmaram o compromisso com a Educação 

para Todos, reconhecendo a necessidade e a urgência de garantir a educação para 

as crianças, jovens e adulta com necessidades educativas especiais, no sistema 

regular de ensino. De acordo com esse documento “[...] as crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas 

devem se adequar [...] elas constituem os meios mais capazes para combater as 

atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação 

para todos” (BRASIL, 1994, p. 8-9).  

Essa Declaração recomenda os seguintes princípios: Independentemente das 

diferenças individuais, a educação é direito de todos; toda criança que possui 

dificuldades de aprendizagem pode ser considerada com necessidades educativas 

especiais; a escola deve adaptar às especificidades dos alunos, e não os alunos às 

especificidades da escola; e, o ensino deve ser diversificado e realizado num espaço 

comum a todas as crianças. 

Cabe destacar, também, que a Declaração de Salamanca ampliou o conceito 

de Necessidades Educacionais Especiais (NEE), incluindo todas as pessoas que não 

estivessem conseguindo se beneficiar da escola, seja por qual motivo fosse. Assim, 

não somente as crianças com deficiência, mas todas as que vivem em extrema 

pobreza, as denutridas, as que sofrem algum tipo de abuso físico, emocional ou 

sexual. 

Mais tarde, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as formas 

de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, realizada na 

Guatemala (1999), apresentou e difundiu as políticas de inclusão na perspectiva do 

rompimento das barreiras arquitetônicas e atitudinais. Tal documento, segundo Garcia 
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(2015, p. 15, grifos do autor) “vem nutrindo um posicionamento segundo o qual o termo 

‘inclusão’ é associado à ideia de ‘acessibilidade”. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) veio  

contribuir no sentido de destacar que a pessoa com deficiência é, em primeiro lugar 

uma ‘pessoa’, sendo que a deficiência é apenas uma das características da condição 

humana. Defende a garantia de vida digna às pessoas com qualquer tipo de 

deficiência. Outro avanço advindo com esse documento foi a mudança do modelo 

médico para o social, no sentido de esclarecer que o fator limitador não é a deficiência 

em si, mas o meio em que a pessoa está inserida. Assim defende a ideia de que 

deficiências não significam, necessariamente, uma doença. As políticas públicas 

devem, então, garantir o acesso de todos aos bens e serviços para que haja 

equiparação de oportunidades. 

A Lei Nº 9.394/96, que fixa as Diretrizes e Base da Educação Nacional, dedica 

o Capítulo V à regulamentação da Educação Especial. Esse capítulo foi alterado pelas 

Leis Nº 12.796/2013, Lei Nº 13.234/2015 e Lei Nº 13632/2108. Segundo as 

atualizações feitas nesse documento, a educação especial é uma modalidade de 

educação que deverá ser oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino, 

para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação (BRASIL, 2013). Também fica definido que a oferta de 

educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida 

(BRASIL, 2018).  

Esse documento também estabelece que os sistemas de ensino assegurem 

aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação: 

 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específica, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
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V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (BRASIL, 2013). 
 

Vimos, então que a legislação brasileira, através da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, não somente assegura a inclusão dos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino 

regular, como também determina equiparação de oportunidades de direitos 

educacionais, bem como o compromisso com o princípio da igualdade de direitos para 

todos. O projeto pedagógico da escola de ensino regular institucionaliza a oferta do 

AEE, prevendo na sua organização. 

Para operacionalizar o AEE, foi aprovada a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 

2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o AEE.  Conforme esclarece esse 

documento, os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes 

comuns do ensino regular e, também, do AEE. Tal atendimento deve ser ofertado, 

prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra 

escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às 

classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de AEE da rede pública 

ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, 

Distrito Federal ou dos Municípios. 

Enquanto que “Os sujeitos da educação inclusiva são todos os alunos, 

professores e demais profissionais cuja atuação está relacionada com a escola” 

(BAPTISTA, 2002, p. 163), o público-alvo do AEE são os alunos com deficiência, ou 

seja, aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, 

mental ou sensorial; alunos com transtornos globais do desenvolvimento, ou seja, 

aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou 

estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, 

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação; e, alunos com altas 

habilidades/superdotação, ou seja, aqueles que apresentam um potencial elevado e 

grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 

combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 
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A função do AEE é complementar ou suplementar à formação do aluno por 

meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que 

eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento 

de sua aprendizagem. Deve ser ofertado em todos os níveis, etapas e modalidades 

de ensino, como parte integrante do processo educacional. 

A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos 

professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em 

parceria com os demais professores do ensino regular, com a participação das 

famílias e em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência 

social, entre outros, necessários ao atendimento.  Conforme o Art. 13º é atribuição do 

professor do AEE:  

 
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas 
dos alunos público-alvo da Educação Especial; II – elaborar e executar plano 
de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; III – organizar o 
tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 
multifuncionais; IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino 
regular, bem como em outros ambientes da escola; V – estabelecer parcerias 
com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização 
de recursos de acessibilidade; VI – orientar professores e famílias sobre os 
recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; VII – ensinar 
e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos 
alunos, promovendo autonomia e participação; VIII – estabelecer articulação 
com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos 
serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que 
promovem a participação dos alunos nas atividades escolares (BRASIL, 
2009).  

 
Mais recentemente foi aprovada a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, a qual 

institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse documento define em seu capítulo 

IV, Art. 27º, que trata do direito à educação, que o sistema educacional inclusivo deve 

perpassar em “todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a 

alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 

sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem” (BRASIL, 2015). 

Até aqui, vimos que a legislação brasileira, assegura a escola regular para 

todos, com ou sem deficiência. Já a escola especial serve de apoio à escola regular, 

devendo trabalhar junto com a escola regular para colaborar no desenvolvimento dos 

alunos com deficiência. Essa legislação vai ao encontro de “um movimento mundial 
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pela educação inclusiva, sendo uma ação política, cultural, social e pedagógica, 

desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, 

aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação” (BRASIL, 2007).  

Contudo, a legislação por si só não dá conta de mudar a realidade. Carneiro, 

afirma que, 

 

[...] por sua trajetória histórica de não atendimento do aluno com deficiência, 
a escola comum não está preparada para tal tarefa, ou seja, nossa escola 
não é inclusiva e não sabe ser, o que significa que sua transformação no 
sentido de cumprimento legal e de responder positivamente aos anseios 
sociais, requer alterações em toda a sua dinâmica. Essas alterações 
envolvem vários aspectos: estruturais, econômicos, instrumentais, de 
recursos humanos, pedagógicos etc (CARNEIRO, 2012, p. 86). 

 
Em diversos sistemas de ensino e unidades escolares a inclusão das crianças 

com deficiência no ensino regular ainda está em fase de implantação. Contudo 

importante destacar que de acordo com a Lei Federal N 13.146/2015, as escolas, 

tanto públicas quanto privadas, não podem recusar matrículas de alunos com 

deficiência, já que isso é considerado crime. Para esse crime está prevista a 

penalidade de dois a cinco anos de reclusão, passível de multa.  

São inúmeros os desafios que precisam ser enfrentados, entre eles, a inclusão 

das crianças com deficiência nas escolas regulares de educação infantil, e esse será 

o ponto sobre o qual nos debruçaremos no próximo capítulo, considerando que no 

ano de 2018, encontram-se matriculados, vinte e sete crianças com deficiência nas 

escolas públicas do município de Caçador. 

 

 

 

  



 25  
 

2 EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: A CONSITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COMO  

MARCO HISTÓRICO E LEGAL 

 

Este capítulo trata inicialmente da trajetória da educação infantil no Brasil e 

coloca a Constituição Federal de 1988 como marco histórico e legal no 

reconhecimento do direito das crianças pequenas à educação. Na sequência discute-

se a semelhança na trajetória da educação inclusiva e da educação infantil. 

 

2.1 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988  

  

A educação das crianças pequenas no Brasil Colonial ocorria na vida cotidiana 

e ficava ao encargo dos adultos desde a socialização até o ensino formal. As primeiras 

escolas, no Brasil, foram jesuíticas - os padres dedicavam seu trabalho à elite e 

ensinavam os preceitos da fé católica, os números, as letras, a língua portuguesa e o 

latim. Essa preocupação religiosa permaneceu no país até o século XVIII. A partir das 

ideias iluministas da Europa iniciaram a criação de escolas públicas trazidas ao Brasil 

por Marquês de Pombal (DEL PRIORE, 2010). 

No século XIX a abertura dos portos possibilitou imigração de professores 

italianos, franceses e alemães para o Brasil. O ensino para crianças vindas com suas 

famílias da Europa se diferenciava por gênero: meninas aprendiam aquilo que poderia 

ser útil para a vida doméstica, enquanto que aos meninos eram oferecidas diversas 

disciplinas. Para crianças escravas ensinavam o oficio de sapateiro, de costureira, 

entre outros. Iniciavam a formação aos 7 anos e, por volta dos 12/13 anos, as crianças 

já eram consideradas prontas para o mundo do trabalho (DEL PRIORE, 2010). 

Em meio a crescente urbanização e industrialização, a estrutura familiar foi se 

modificando. As fábricas necessitavam de mão-de-obra e isso levou as mulheres a 

ocuparem tais vagas. Em decorrência, emerge a necessidade de um lugar onde as 

mulheres pudessem deixar seus filhos durante a jornada de trabalho (MARQUES, 

2005). A criança pequena passou, então, a ser um problema social do estado. 

As mães operárias eram obrigadas a deixar seus filhos com as criadeiras, 

essas eram mulheres pobres que cuidavam das crianças em péssimas condições de 

higiene, sendo que a mortalidade infantil alcançava índices bastante altos. Conforme 

Kramer (1991, p. 61):  



 26  
 

 

Faltava, de maneira geral, interesse da administração pública pelas 
condições da criança brasileira, principalmente, a pobre, e foi com o intuito 
de diminuir a apatia que dominava as esferas governamentais quanto ao 
problema da criança que alguns grupos começaram a atuar no início do 
século XX (KRAMER, 1991, p. 61). 

 

Surgiu, então, a luta das mulheres por lugares com melhores condições para 

deixar seus filhos. Assim, foram criadas as creches e as pré-escolas, com o intuito de 

cuidar das crianças enquanto suas mães saíam para o trabalho nas indústrias 

(MARQUES, 2005). Até então, era um direito da mulher trabalhadora. 

Durante o final do século XIX e início do século XX a concepção assistencialista 

prevalecia no atendimento às crianças pequenas, sendo o caráter educacional 

negligenciado. O interesse do Estado pelas crianças se dava em função dos perigos 

que, especialmente as pobres, poderiam vir a representar futuramente na sociedade. 

Alguns investimentos estatais foram feitos visando o combate das altas taxas de 

mortalidade infantil e oferecer amparo assistencial às crianças pobres e abandonadas. 

No início da república, houve um progressivo aumento no número de instituições 

educacionais, públicas e privadas, com vista em conter os problemas sociais e 

desenvolver o país (SCHUELER,1999). Vimos então que era pequeno o interesse do 

Estado pela infância e a criança em si mesma, mas, sim pelo risco social que ela 

poderia vir a representar na sociedade. 

 

2.2 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988: UM DIREITO  

 

Foi a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que o atendimento em 

creches e pré-escolas, para crianças de zero a cinco anos, passou a ser reconhecido 

como direito da criança e dever do estado. 

Conforme a Lei de nº 9394/96, atualizada pela Lei nº 12.796, de 2013, a 

educação infantil integra a educação básica e está organizada em duas etapas: 

creches para crianças de zero a três anos e pré-escolas, para crianças de quatro a 

cinco anos. A oferta gratuita de matrículas em espaço escolar próximo à residência é 

um direito das crianças e dever do Estado, sob responsabilidade dos municípios. Essa 

etapa educacional tem matrícula obrigatória a partir dos quatro anos de idade e sua 

finalidade é o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, 
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psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

O atendimento deverá contemplar no mínimo, quatro horas diárias para o turno parcial 

e de sete horas para a jornada integral. Também é exigido o cumprimento da carga 

horária mínima de oitocentas horas, distribuídas em, no mínimo, duzentos dias letivos. 

A frequência mínima obrigatória é de sessenta por cento. 

A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 define as atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI). Esse documento reconhece a 

criança como: 

 
[...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
vivenciadas, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009). 

 

Para isso orienta as escolas a respeitarem princípios éticos, políticos e 

estéticos na elaboração de suas propostas pedagógicas para a educação infantil. 

Entendem-se, princípios como: 

 
I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática. III – Estéticos: da 
sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas 
diferentes manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 2009).  

 
Respeitados tais princípios, as DCNEI/2009 ainda definem que interações e 

brincadeiras sejam eixos norteadores da organização curricular das escolas infantis. 

Assim, esse documento deixa claro a sua posição contrária a uma possível 

escolarização precoce das crianças nessa etapa educacional. 

Nesse sentido, cabe prestar atenção àquilo que vem sendo realizado nos 

tempos e espaços escolares, problematizando em que medida o atendimento 

educacional direcionado às crianças tem dado conta da multiplicidade de infâncias e 

das especificidades da criança. A educação infantil também é espaço de interagir e 

brincar com adultos e crianças com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e superdotação. 

O sistema público tem se esforçado para fazer cumprir a Lei, mas se 

observarmos, muito ainda está por fazer, necessitando de mais verbas, para melhorar 

a mobília, os espaços físicos, a oferta de profissionais da saúde, entre outros. 
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Encontram-se, no ano de 2018, em pleno funcionamento, quatro Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs), no município de Caçador, atendendo a 

3.054 crianças, sendo 1328 de zero a três anos e, 1726 crianças, de quatro a cinco 

nos. 

 

2.3 EDUCAÇÃO INFANTIL E INCLUSÃO 

 

Segundo Zortèa (2011, p. 46) existe semelhança na trajetória da educação 

infantil e da educação especial no Brasil. Essa semelhança seria o “cunho 

assistencialista, filantrópico e comunitário.” Ou seja, historicamente, às crianças 

pequenas e às pessoas com deficiência foram ofertados espaços que cumpriam o 

papel de ‘garantia da vida’ (ZORTÉA, 2001, p. 47). Enquanto que as primeiras creches 

buscavam ofertar o suprimento das necessidades básicas às crianças pobres 

(MARQUES, 2005), as instituições de educação especial, por sua vez, buscavam 

corrigir os desviantes (BAPTISTA, 2003).  

As mudanças, como apontado anteriormente, foram se dando muito 

lentamente. Nesse momento a atual legislação educacional brasileira determina a 

obrigatoriedade de matrícula da criança a partir dos quatro anos, na educação infantil 

e, a obrigatoriedade de matrícula de crianças com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e superdotação, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Esses dois pontos, impactam diretamente as práticas pedagógicas na educação 

infantil. 

Encontrar meios para oferecer uma educação de qualidade para as crianças 

de 0-5 anos por si só já vem representando um grande desafio a professores e 

gestores. Esse desafio fica ainda maior quando as crianças, com e sem deficiência, 

passam a compartilhar os mesmos espaços físicos, os mesmos materiais 

pedagógicos, os mesmos brinquedos e os mesmos professores. É comum que essas 

crianças se deparem, então, com um conjunto de barreiras: espaços físicos sem 

acessibilidade, materiais insuficientes e inadequados para dar conta das 

especificidades de certas diferenças e, ainda, professores vindos de cursos de 

formação que privilegiam discursos advindos a Psicologia do Desenvolvimento que 

insistem em categorizar as crianças conforme estágios universais e lineares de 

desenvolvimento. 
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Segundo Marques (2016) cuidar e educar crianças com deficiência, de quatro 

e cinco anos, matriculadas em escolas públicas de educação infantil consiste em um 

duplo desafio. Essa pesquisadora destaca que tais crianças reúnem em si mesmas 

duas categorias que, historicamente, ocupam lugares subalternos na sociedade e na 

educação: são sujeitos-crianças e sujeitos com deficiência. Hoje, apesar do amparo 

legal, elas ainda têm vagas negadas em alguns estabelecimentos de ensino ou vivem 

o risco de serem incluídas em espaços escolares sem infraestrutura básica de 

acessibilidade e/ou carentes de profissionais qualificados e/ou dispostos a interagir e 

brincar com elas.  

“A construção da escola inclusiva desde a educação infantil implica em pensar 

em seus espaços, tempos, profissionais, recursos pedagógicos etc. voltados para a 

possibilidade de acesso, permanência e desenvolvimento pleno também de alunos 

com deficiências” (CARNEIRO, 2012, p. 86). Contudo, essa pesquisadora destaca 

que embora todos esses aspectos sejam fundamentais, a prática pedagógica se 

constitui no maior desafio para a inclusão. É na interação entre as pessoas que 

acontece a experiência de conhecer uns aos outros.  

O preconceito não é natural, mas um comportamento aprendido desde a 

infância. Cabe a gestores e professores garantir que todas as diferenças sejam bem-

vindas ao ambiente escolar. Então, 

 

A escola, com todos os seus atores, deve se abrir para essa experiência do 
conhecer. Muitas vezes considera-se a necessidade de preparo da escola 
para receber o aluno com deficiência, incluindo nesse preparo cursos de 
formação para todos os envolvidos no processo educacional. Embora sejam 
ações importantes e necessárias, por si só não modificam práticas. Há que 
se permitir que a convivência estabeleça relações de percepção capazes de 
levar às mudanças conceituais necessárias. Aos pares, a convivência desde 
a educação infantil em um modelo inclusivo pressupõe a formação de novas 
gerações com concepções sem preconceitos sobre o outro. Se não 
categorizarmos algo ou alguém como superior ou inferior, esse traço não fará 
parte de sua constituição (CARNEIRO, 2012, p. 87). 

 
Segundo Carneiro (2012) é necessário que a educação infantil seja percebida 

como primeiro espaço onde as mudanças se efetivem, sendo etapa educacional 

imprescindível para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças com deficiência. 

A percepção de todas as crianças como sujeitos capazes é essencial para a 

mudança na prática pedagógica do professor de educação infantil. E, essa mudança 

exige “disponibilidade em buscar novas formas de fazer considerando a diversidade 

dos alunos e as suas características individuais” (CARNEIRO, 2012, p. 88). 
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3 GESTÃO DEMOCRÁTICA E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Este capítulo apresenta, inicialmente, o significado e a emergência da gestão 

democrática e as mudanças que foram ocorrendo no papel do diretor/gestor.  Na 

sequência discute o processo de construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) e 

o compromisso do/a gestor/a escolar com os processos inclusivos na educação 

infantil. 

 

3.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA: SIGNIFICADO E EMERGÊNCIA 

  

 Historicamente a pessoa do diretor foi o centro da administração escolar. Com 

ele ficava a autoridade e o controle da escola de um modo geral. Sua função era 

administrativa e burocrática. 

Para Oliveira, Andrade e Caron (2018, p.69), 

  

O termo gestão inicialmente representou uma proposta comparada ao 
funcionamento de uma empresa. Posteriormente, esse modelo de 
administração tomou forma de organização escolar. Foi constituído para 
observar a escola nos seus aspectos físicos, social, pedagógico e financeiro, 
bem como, administrar os conflitos que fazem parte das práticas pedagógicas 
e do cotidiano do espaço educacional. 

  

O processo de descentralização da gestão escolar teve início com a 

Constituição Federal de 1988. Esse documento maior da nação brasileira estabeleceu 

princípios para a educação, dentre eles: obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, 

igualdade e gestão democrática, sendo esses regulamentados através de leis 

complementares. 

Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96) que estabelece e regulamenta as diretrizes gerais para a educação e seus 

respectivos sistemas de ensino determinou que as instituições públicas que 

ofertassem a Educação Básica deveriam ser administradas com base no princípio da 

Gestão Democrática. Em seu Artigo 14, a LDB estabelece que  

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 
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Tem início, então, uma nova forma de administrar a escola e, hoje, a gestão 

democrática das escolas se constitui em dois grandes desafios à educação no Brasil. 

E, no Artigo 58, define a educação especial como uma modalidade de educação 

escolar, a ser oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino.  

Segundo Araújo (2000) são quatro os elementos indispensáveis à gestão 

democrática: a) participação; b) pluralismo; c) autonomia; e) transparência. Com 

relação a participação destaca-se que professores, associações de pais, alunos, 

Conselho Escolar e comunidade em geral são envolvidos na tomada de decisões e 

na construção do Projeto Pedagógico. O pluralismo consiste em considerar a 

possibilidade de as pessoas pensarem diferente uma das outras, dentro do espaço 

escolar, sem que haja poder exacerbado de umas sobre as outras. A autonomia está 

relacionada à possibilidade de a escola fazer suas próprias escolhas administrativas 

e pedagógicas, bem como, a assumir as responsabilidades por suas decisões. E, a 

transparência está relacionada à ideia de escola como espaço público, que garanta 

a visibilidade na administração de todos os seus recursos. 

Nesse novo contexto, o papel do gestor, então, refere-se “às atividades de 

coordenação e de acompanhamento do trabalho das pessoas, envolvendo o 

cumprimento das atribuições de cada membro da equipe, a realização do trabalho em 

equipe, a manutenção do clima de trabalho, a avaliação de desempenho” (LIBÂNEO, 

2008, p. 349). 

Também Luck (2001) afirma que diretores participativos compartilham a 

autoridade e delegam o poder aos representantes da comunidade escolar e as 

responsabilidades são assumidas por todos. Cabe ao diretor criar um clima de 

colaboração e cooperação entre todos. Ele é responsável, junto com toda a 

comunidade escolar, pelo projeto educativo da escola. Tem papel crucial no que diz 

respeito à transformação da escola numa comunidade de aprendizagem, de cidadania 

e direitos humanos. 

 

3.2 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

A elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola é um elemento básico 

da Gestão Democrática. Para Alonso (2003, p. 90, grifos do autor) “[…] O projeto 

pedagógico é o instrumento que possibilita à escola definir-se com “cara própria”, com 
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identidade própria, em toda a sua singularidade. Daí sua importância para a gestão 

escolar [...]”. Para Libâneo (2008, p. 357) “[…] O projeto pedagógico – curricular é um 

documento que reflete as intenções, os objetivos, as aspirações e os ideais da equipe 

escolar, tendo em vista um processo de escolarização que atenda a todos os alunos”. 

Veiga (2002, p. 1) destaca a dimensão política do Projeto Pedagógico da 

escola, segundo ele por ser “uma ação intencional, com um sentido explícito, com um 

compromisso definido coletivamente”, o projeto pedagógico é, também, um projeto 

político. Assim, 

[...] o processo em que se criam condições para que os membros de uma 
coletividade não apenas tomem parte, de forma regular e contínua, de suas 
decisões mais importantes, mas assumam responsabilidades por sua 
implementação. Isso porque democracia pressupõe muito mais que tomar 
decisões: envolve a consciência de construção do conjunto da unidade social 
e de seu processo de melhorias contínua como um todo (LÜCK, 2011, p.57). 

 

Gandin (1991) e Vasconcellos (2000) apresentam três etapas constituintes do 

Projeto Político Pedagógico: Marco Referencial, composto pelo Marco Situacional, o 

Marco Político-Filosófico e o Marco Operativo; a constituição de um Diagnóstico, e o 

estabelecimento da Programação. 

Vasconcellos (2000, p. 170) apresenta as partes constituintes do processo de 

elaboração e implementação de um projeto político-pedagógico. 

 

Quadro 1 – Marcos do PPP 

Processo de Construção e Implementação do PPP 

Marco Referencial Diagnóstico Programação 

O que queremos 

alcançar? 

O que nos falta para ser o 

que desejamos? 

O que faremos 

concretamente para 

suprir tal falta? 

É a busca de um 

posicionamento: 

 

Político: visão do ideal de 

sociedade e de homem; 

 

A busca das necessidades 

da escola feitas a partir da 

análise da realidade e/ou o 

juízo sobre a realidade da 

instituição em comparação 

com aquilo que desejamos 

que a escola seja. 

É a proposta de ação.  

O que é necessário e 

possível para diminuir 

a distância entre o que 

vem sendo e o que 

deveria ser. 
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Pedagógico: definição 

sobre a ação educativa e 

sobre as características 

que deve ter a instituição 

que planeja. 

Estabelecimento do 

sonho ideal. 

 

Nossa prática atual, 

definição do sonho 

possível. 

O que vamos fazer 

para atingir o sonho 

possível? 

Fonte: Vasconcellos (2000, p. 170). 

 

Este documento, depois de elaborado coletivamente, deverá estar acessível a 

todos e precisa ser periodicamente atualizado e revisado com a comunidade. Sendo 

“um documento que propõe uma direção política e pedagógica para o trabalho escolar, 

formula metas, prevê as ações, institui procedimentos e instrumentos de ação." 

(LIBÂNEO, TOSCHI e OLIVEIRA 2005, p. 345), nesse sentido é importante averiguar 

em que medida esse documento se refere à educação das crianças com deficiência. 

Maria e Andrade (2015, p. 41) destacam a importância de a escola inclusiva 

garantir o acesso das crianças ao conhecimento a partir da identificação e eliminação 

de barreiras. Segundo essas pesquisadoras tais mudanças “[...]iniciam na construção 

do Projeto Político Pedagógico e na gestão para a participação, fatores determinantes 

para a consolidação da proposta”. 

 

3.3 GESTÃO ESCOLAR E A INCLUSÃO 

 

Não existe uma escola totalmente inclusiva, assim como não existe outra 

escola totalmente excludente (ZORTÉA, 2011). As escolas têm algum grau de 

inclusão e de exclusão. Por isso, cada escola, precisa construir o seu próprio caminho, 

começando por onde acha que precisa mudar, para depois refletir sobre sua situação 

e sobre as dificuldades que as crianças, as famílias e os professores encontram. 

Uma escola inclusiva precisa ser construída numa parceria que envolve 

gestores, professores, alunos, famílias e a comunidade como um todo. Para 

concretizar o processo de inclusão educacional, torna-se necessário o envolvimento 

de todos os membros da equipe escolar no planejamento de ações e programas 

voltados à Educação para Todos. 
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Docentes, diretores e funcionários apresentam papéis específicos, mas 

precisam agir, coletivamente, para que a inclusão escolar seja efetivada como um 

Direito de Todos.  

Alonso (2013, s. p.) afirma que, 

[...] o aluno com deficiência não é visto como responsabilidade unicamente 
do professor, mas de todos os participantes do processo educacional. A 
direção e a coordenação pedagógica devem organizar momentos para que 
os professores possam manifestar suas dúvidas e angústias. Ao legitimar as 
necessidades dos docentes, a equipe gestora pode organizar espaços para 
o acompanhamento dos alunos; compartilhar entre a equipe os relatos das 
condições de aprendizagens, das situações da sala de aula e discutir 
estratégias ou possibilidades para o enfrentamento dos desafios. 

Muitas vezes os alunos com deficiência precisam de vários serviços de apoio 

especializado e dos professores da escola regular, professores do AEE, psicólogos, 

médicos, técnicos de serviço social ou terapeutas, e estes, devem relacionar-se e 

trabalhar em equipe. 

           A colaboração entre os profissionais da escola, a equipe especializada e as 

famílias é fundamental no processo de implementação de um projeto educacional 

inclusivo. As famílias são parte importante da equipe e, precisam estar envolvidas na 

tomada de decisões. A participação dos pais deve sempre ser encorajada pela equipe 

da escola e pelos serviços de apoio. 

Não podemos esquecer que a família compõe a rede de apoio como a 

instituição primeira e significativamente importante na vida das crianças. Ela é a 

primeira responsável pela criança, tem dúvidas e expectativas com relação ao acesso 

e permanência de seu/sua filho/a na escola regular. Precisa tanto do apoio dos 

profissionais para conhecer as possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem de 

seu/sua filho/a, como de ser escutada por gestores e professores, pois também têm 

muito a ensinar sobre as especificidades dessa criança no contexto privado. 

É essencial que se estabeleça uma relação de confiança e cooperação entre a 

escola e a família, pois esse vínculo favorecerá o desenvolvimento e aprendizagem 

da criança. Hoje a relação família-escola é apontada como importante fator de 

influência no processo ensino aprendizagem das crianças, não devendo se restringir 

em participar como espectador em eventos comemorativos, mas participando da 

construção do projeto pedagógico. 

De acordo com a Lei Federal Nº. 13.146/2015, as escolas, tanto públicas 

quanto privadas, não podem recusar matrículas de alunos com deficiência, já que isso 
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é considerado crime. Para esse crime está prevista a penalidade de dois a cinco anos 

de reclusão, passível de multa. 

Contudo, a inclusão das crianças com deficiência na rede regular de ensino não 

pode se dar somente por força da lei, antes disso, implica em mudanças de 

concepções na sociedade como um todo e, especialmente, na escola. Para isso, o 

papel dos gestores e a formação de professores, inicial e continuada, tem papel 

relevante. 

 

3.3 A FORMAÇÃO DE GESTORES E PROFESSORES E OS DESAFIOS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSIVA  

 

Para dar conta da complexidade da docência na educação infantil, nos dias 

atuais é exigida formação em nível superior, curso de Pedagogia, admitindo-se uma 

formação mínima em nível médio. De acordo com o Art. 5º, inciso X, da Resolução 

CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, o egresso desse curso 

também deverá estar apto a “demonstrar consciência da diversidade respeitando as 

diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, 

entre outras”; (BRASIL, 2006, grifos meus). Contudo, considerando a larga 

abrangência do curso de Pedagogia1 é comum que os profissionais egressos desse 

curso sintam-se pouco preparados para dar conta das especificidades da educação 

inclusiva. De modo que, segundo Veiga (2008, 169)  

 
Muitas vezes, as pessoas que se propõem a educar e cuidar dessas crianças 
se sentem perdidas e angustiadas, seja pela dificuldade na relação com elas, 
seja pelas distorções e preconceitos advindos da falta de informação sobre a 
deficiência e suas consequências no desenvolvimento e aprendizagem da 
criança, podendo até se julgarem incapazes de assumir essa tarefa com 
eficiência. 

 

Rodrigues (2003) afirma que a deficiência na formação traz sérias 

consequências à efetivação do princípio inclusivo, pois este pressupõe custos e 

                                                 
1Conforme o Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial 
para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar, bem como, em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. 
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rearranjos posteriores que poderiam ser evitados. Vale destacar, porém, que a 

formação docente não pode restringir-se à participação em cursos eventuais, mas 

sim, precisa abranger, necessariamente, programas de capacitação, supervisão e 

avaliação que sejam realizados de forma integrada e permanente. A formação 

implica um processo contínuo, o qual precisa ir além da presença de professores em 

cursos que visem mudar sua ação no processo ensino-aprendizagem. O professor 

precisa ser ajudado a refletir sobre a sua prática, para que compreenda suas crenças 

em relação ao processo e se torne um pesquisador de sua ação, buscando aprimorar 

o ensino oferecido em sala de aula. E, o gestor tem papel importante nesse processo, 

podendo ser um dos apoios ao professor. 

Para fazer a inclusão de verdade e garantir a aprendizagem de todos os alunos 

na escola regular é preciso fortalecer a formação dos gestores e dos professores.  

Segundo Alonso (2013) 

A transformação de paradigma na Educação exige professores preparados 
para a nova prática, de modo que possam atender também às necessidades 
do ensino inclusivo. O saber está sendo construído à medida que as 
experiências vão acumulando-se e as práticas anteriores vão sendo 
transformadas. Por isso, a formação continuada tem um papel fundamental 
na prática profissional.  

 

Correia (1997, p. 24) afirma que professores necessitam da ajuda de 

profissionais de apoio, pois se uma criança com deficiência for “meramente colocada 

numa classe regular sem os serviços e apoios de que necessita ou quando se espera 

que o professor do ensino regular responda a todas as necessidades dessa mesma 

criança, sem o apoio de especialistas, isso não é inclusão”. Para esse pesquisador, 

tal situação não seria uma educação regular apropriada, tampouco uma educação 

irresponsável. 

Também Pinho (2017) afirma que: 

 
[…] o professor do ER [Ensino Regular] deve trabalhar de forma cooperativa 
com a equipe de EE [educação Especial], tendo disponível o apoio do 
professor de EE para auxiliá-lo na delineação dos objetivos a atingir e 
conteúdos a desenvolver com os alunos com NEE. Não deve descartar nele 
as suas responsabilidades (uma vez que é o eixo dinamizador do 
desenvolvimento de todos os seus alunos), mas antes trabalhar, 
colaborativamente, com quem o pode ajudar a melhorar o potencial dos 
alunos com limitações e, consequentemente, de toda a turma (PINHO, 2017, 
p. 44). 
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 O movimento inclusivo parece querer uma interligação entre todos os agentes 

educativos, fazendo com que os professores aprendam mais uns com os outros, que 

os alunos aprendam mais com os professores e uns com os outros, que pais se 

envolvam mais e que o executivo partilhe suas ideias.  

De acordo com Bautista Jiménez, na atual proposta de uma escola para todos,  

 
[…] o eixo, o centro da prática educativa é o professor da sala, que não deve 
nunca descarregar as suas responsabilidades em outros profissionais, 
embora possa e deva, sempre que necessário, receber ajuda do professor de 
apoio, do departamento de orientação das equipes interdisciplinares do setor; 
tudo isto é um marco de mútua colaboração num ambiente o menos restritivo 
possível para o aluno (Apud. PINHO, 2017, p. 44). 
 
 

Entende-se assim, que o professor da classe regular não pode ser o único 

responsável pelo desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, mas precisa contar 

com o apoio da família, dos profissionais especializados (psicólogos, terapeutas, 

técnicos de serviço social, médicos) e, também, dos gestores. Segundo Alonso 

(2013). 

 
[...] os sistemas de apoio começam na própria escola, na equipe e na gestão 
escolar. Observa-se que não somente a escola no seu espaço físico deve ser 
pensada e preparada para receber os alunos com deficiência, como também 
se faz necessário um trabalho de inclusão com os professores os quais 
estarão em contato diário e contínuo com os alunos, sendo eles com alguma 
deficiência ou não.   
 

Docentes e gestores precisam crer que a educação inclusiva é uma proposta 

viável, mas que exige a superação da ideia de que é possível ensinar do mesmo modo 

a todos os estudantes, desconsiderando suas diferenças e seus modos de aprender. 

Também precisam acreditar na ideia de que um projeto de educação inclusiva não 

sobrevive sem firmar parceria com as famílias e a comunidade. 

Nesse sentido, o processo de inclusão precisa atravessar as discussões na 

formação continuada de gestores e professores para que esses possam coordenar 

revisões necessárias nos Projetos Pedagógicos das escolas infantis com vistas a 

concretizar a equidade educacional para todas as crianças. 

De acordo como o documento lei complementar nº 286, de 16 de dezembro de 

2014 que especifica o papel dos especialistas no Sistema Municipal de Caçador, 

compete a esse profissional, entre outras atribuições: 

 
[...] - promover a reflexão sobre as consequências sociais do processo de 

rotulação, discriminação e exclusão dos educandos por qualquer motivo; 
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- participar na construção do Projeto Político-Pedagógico; 
- apresentar propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino e o 

alcance das metas estabelecidas para esse fim (CAÇADOR, 2014, p.27). 
 

 
Nesse sentido, esse estudo vai ao encontro das atribuições do cargo ocupado 

pela pesquisadora no CMEI.   
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4 CAMINHOS METODOLÓGICOS  

  

O estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa. Segundo 

Minayo (2007, p. 14), essa abordagem de pesquisa “trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reproduzidos à operacionalização de variáveis”. Chizzotti (2001, p. 84) 

enfatiza que nessa abordagem todos os fenômenos são igualmente importantes e 

preciosos: “a constância das manifestações e sua ocasionalidade, a frequência e a 

interrupção, a fala e o silêncio” 

Quanto a sua natureza, a investigação consistiu em uma Pesquisa Aplicada 

considerando que “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais” 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 35). 

O estudo partiu de uma pesquisa bibliográfica na intenção de conhecer o que 

já foi pesquisado com relação à trajetória histórica da educação especial e, a gestão 

democrática, também será foco desse estudo. Entende-se que a pesquisa 

bibliográfica é feita a partir de “levantamento de referências teóricas já analisadas e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 

de websites” (FONSECA, 2002, p. 32). Também Gil (1994) destaca que a pesquisa 

bibliográfica permite um alcance amplo de informações, além de permitir a utilização 

de dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na construção, ou 

na melhor definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo. 

Na sequência foi realizado um estudo documental na legislação nacional e 

municipal, bem como na Diretriz Curricular da Educação Infantil da AMARP 

(Associação dos Munícipios do Alto Vale do Rio do Peixe) e os Projetos Políticos 

Pedagógicos dos CMEIs de Caçador, para identificar o que consta nesses 

documentos sobre a perspectiva inclusiva na educação infantil. 

O uso de documentos em pesquisas é bastante valorizado em diversas áreas 

das Ciências Sociais.  Nos documentos podem ser encontrados uma riqueza de 

informações que ampliam o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de 

contextualização histórica e sociocultural (CELLARD, 2008). 

Tanto a pesquisa documental como a pesquisa bibliográfica tem o documento 

como objeto de investigação. No entanto, o conceito de documento é diferente da 
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ideia de textos escritos e/ou impressos. O documento pode ser escrito e não escrito, 

tais como filmes, vídeos, slides, fotografias ou pôsteres (FIGUEIREDO, 2007).  

O estudo ainda envolveu uma pesquisa-ação, tendo em vista que a intenção 

da pesquisadora é instigar gestores participantes da pesquisa a articularem, com suas 

equipes, intervenções nos Projetos Pedagógicos de suas escolas. Segundo Fonseca 

(2002, p. 35):  

 
A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador na 
situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa recorre a 
uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as realidades 
observadas, a partir da sua compreensão, conhecimento e compromisso para 
a ação dos elementos envolvidos na pesquisa (p. 34). O objeto da pesquisa-
ação é uma situação social situada em conjunto e não um conjunto de 
variáveis isoladas que se poderiam analisar independentemente do resto. Os 
dados recolhidos no decurso do trabalho não têm valor significativo em si, 
interessando enquanto elementos de um processo de mudança social. O 
investigador abandona o papel de observador em proveito de uma atitude 
participativa e de uma relação sujeito a sujeito com os outros parceiros. O 
pesquisador quando participa da ação traz consigo uma série de 
conhecimentos que serão o substrato para a realização da sua análise 
reflexiva sobre a realidade e os elementos que a integram. A reflexão sobre 
a prática implica em modificações no conhecimento do pesquisador. 

 
 O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade alto Vale do Rio do Peixe. Houve autorização, por meio de uma 

declaração, por parte da Secretaria Municipal de Caçador (Anexo 1) e por parte das 

gestoras participantes através de assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

A investigação foi desenvolvida nos quatro Centros Municipais de Educação 

Infantil (CMEIs) da cidade de Caçador, no meio oeste catarinense.  Os participantes 

foram os quatro gestores que trabalham nos quatros CMEIs.  

Os dados foram produzidos a partir da realização de entrevista com questões 

semiestruturadas (Apêndice A) com o propósito de investigar em que medida a 

perspectiva da educação inclusiva foi/está sendo contemplada na formação 

continuada dos gestores e professores das EMEIs; o tipo de apoio que os gestores 

oferecem aos professores e familiares das crianças com deficiência; as necessidades 

e os pontos fortes da escola no que se refere aos recursos humanos, físicos e 

materiais para concretizar a educação inclusiva; o modo como a gestão escolar pode 

contribuir para que as escolas infantis de Caçador sejam acolhedoras de todas as 

crianças e suas famílias.  
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A análise desses dados foi apresentada em um encontro de formação de 

gestores para orientar a elaboração coletiva de Princípios Orientadores para Gestores 

de Escolas de Educação Infantil Inclusiva de Caçador/SC. 

 Para o desenvolvimento das análises e interpretação dos dados considerou-se 

que “é necessário superar a tendência ingênua de acreditar que a interpretação dos 

dados será mostrada espontaneamente ao pesquisador; é preciso penetrar nos 

significados que os atores sociais compartilham na vivência de sua realidade”. 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 84). Uma das possibilidades é a análise temática 

de conteúdo. Essa modalidade “trabalha com a noção de tema, o qual está ligado a 

uma afirmação a respeito de determinado assunto; comporta um feixe de relações e 

pode ser graficamente representada por meio de uma palavra, frase ou resumo”. 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 84). Para Minayo (2007, p. 316), “a análise 

temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência signifique alguma coisa para o objetivo 

analítico visado”. 

 Nesse sentido, para proceder a análise dos dados foram elaborados quadros 

com excertos das respostas dadas pelos gestores entrevistados às diferentes 

questões apresentadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Este capítulo apresenta os resultados e a discussão dos dados produzidos 

durante as entrevistas com os quatros gestores dos CMEIS. Considerando as 

recomendações éticas da pesquisa, a identidade das participantes foi preservada, de 

modo que foram denominadas aqui de G1, G2, G3 e G4. Da mesma forma, as escolas 

onde atuam serão respectivamente identificadas como: CMEI1, CMEI2, CMEI3 e 

CMEI4. O quadro que segue apresenta uma caracterização das instituições 

envolvidas no estudo: 

 

Quadro 2 - Caracterização dos CMEIs participantes da pesquisa 

CMEI Oferta/idade de 

atendimento 

N° alunos na 

EI 

Nº alunos com 

deficiência na EI 

Nº 

professores 

CMEI1 0-3 anos 136 1 33 

CMEI2 4-5 anos 138 2 08 

CMEI3 1-5 anos 100 2 24 

CMEI4 0-3 anos 96 0 32 

Fonte: A autora 

 

 Conforme o quadro 2, vimos que os CMEIs que atendem crianças de zero a 

três anos possuem um maior número de professores. Explica-se isso devido ao fato 

de a lei do COMED do Município de Caçador estabelecer que as turmas de zero a três 

anos (Creche) serão atendidas em turno integral, sendo duas professoras em cada 

um dos turnos, totalizando quatro professoras por sala. Já na Pré-escola a oferta de 

atendimento é turno parcial, sendo apenas uma professora para cada turma. 

 

5.1 A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS DIRETRIZES 

CURRICULARES MUNICIPAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS PPPs DOS 

CMEIS 

 

A Resolução Nº 5 de 2009 estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (DCNEI), orienta a formulação de políticas da Educação Infantil, 

entre elas, a construção de um currículo que articule o saber e as experiências das 

crianças com o patrimônio cultural, ambiental, científico e tecnológico. 
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Para dar conta da realidade local e buscando fortalecer as ações dos 

municípios na formulação de sua política da Educação Infantil, a Associação dos 

Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe (AMARP) iniciou em julho de 2014 a 

organização de um Grupo de Trabalho com representações de quatorze municípios 

pertencentes à região. 

Este grupo e representantes participou de encontros mensais ocorridos de julho 

de 2014 a novembro de 2015, sendo que nos intervalos de cada encontro seus 

representantes levaram os mesmos estudos, discussões, reflexões e propostas aos 

professores e demais profissionais da Educação Infantil de suas redes de ensino. A 

partir desse trabalho participativo de formação continuada e participativa foi construído 

o documento intitulado Diretriz Curricular da Educação Infantil da AMARP o qual está 

dividida em três partes:  

Parte I: Infância, criança; história da infância, marcos legais da Educação 

Infantil, diversidade, aprendizagem e o desenvolvimento das crianças pequeninas (0-

3) e pequenas (4-5);  

Parte II: Currículo da Educação Infantil, experiências;  

Parte III: Planejamento pedagógico, PPP (Projeto Político Pedagógico). 

O objetivo principal da publicação foi oferecer um direcionamento para a 

implementação de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças pequeninas de zero a três anos e pequenas de quatro 

e cinco anos, fortalecendo a construção de uma Educação Infantil promotora da 

infância. 

A Diretriz Curricular da Educação Infantil da AMARP destaca a diversidade 

como um princípio educativo. Segundo esse documento  

 
Lançar um olhar em direção ao reconhecimento das diferenças e dos vários 
aspectos das desigualdades (sociais, raciais econômicas, culturais, etc), é 
necessário e urgente para repararmos determinados valores morais e sociais 
que foram sedimentados e aprendidos no âmbito da cultura. Com essa ideia 
a diversidade como princípio educativo propõe uma centralidade na ética e 
nos valores sociais, políticos, econômicos, culturais que perpassam a 
formação da criança e as relações da escola com a família e a comunidade 
(AMARP, 2016, p.14).  

 

Sendo assim a ação educativa necessita ser pautada na ética e nos valores 

sociais, políticos, econômicos, culturais de forma dialógica e relacional.  

Seguindo as DCNEI/2009, o documento da AMARP também destacou a 

criança como sujeito histórico e de direitos e o papel da escola. As práticas 
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pedagógicas devem oferecer interações e brincadeiras que possibilitem experiências 

com crianças de outros grupos, outras culturas, para assim irem construindo sua 

identidade individual e coletiva, aprendendo a lidar com as diferenças e aceitando-as. 

Essa ação deve ser contínua nas brincadeiras, nas interações e não somente em 

momentos específicos. 

As primeiras experiências de vida marcam profundamente a vida da criança e, 

se positivas, reforçam atitudes de autoconfiança, cooperação, solidariedade, 

responsabilidade e igualdade para todos. Mas, se as experiências forem negativas, 

podem reforçar preconceitos, rótulos, discriminação, violência, intolerância (AMARP, 

2016, p. 15). 

No que se refere à inclusão de crianças com deficiência na rede regular da 

Educação Infantil, sabemos que boas práticas pedagógicas podem fazer diferença no 

desenvolvimento humano, na formação da personalidade, na construção da 

inteligência e a aprendizagem. A escola é um espaço privilegiado para promover a 

eliminação de qualquer forma de preconceito. Essa ideia está explicita na Diretriz da 

AMARP: 

 
Na Educação Infantil as brincadeiras e interações, o acesso às formas 
diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, 
emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as 
diferenças favorecem as relações, o respeito e a valorização da criança 
(AMARP, 2016, p.19). 
 

Esse não é um processo simples, pois tanto a Educação Infantil quanto a 

Educação Inclusiva trazem em si traços históricos de assistencialismo, de exclusão, 

de abandono. Nesse sentido, 

Salientamos que o ambiente institucional ideal para a criança com deficiência 
precisa ser caracterizado por um espaço rico e desafiador, onde a interação 
com as demais crianças concorra para o desenvolvimento de suas 
potencialidades, possibilitando a construção e a troca de saberes e valores 
(AMARP, 2016, p. 19). 
 

A sociedade precisa acreditar nos benefícios da inclusão e reconhecer que as 

crianças têm direito a ela. O diagnóstico não pode ser usado contra a criança, no 

sentido de uma sentença que a condena a determinada situação. Mas ao contrário, 

os  

Diagnósticos são importantes na medida em que oferecem subsídios que 
orientem sobre a melhor maneira de organizar o trabalho pedagógico, porém 
não pode ser confundidos com rótulos reduzindo a criança a determinada 
condição, como “o autista”, “o TDA/H”, etc. (AMARP, 2016, p. 19).  
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É necessário também que os professores sejam informados se há utilização 

de medicamentos, sobre o tempo de duração e os efeitos colaterais, para poderem 

ajustar as atividades conforme for necessário. Esses ajustes podem ser de adaptação 

física, pedagógica ou pessoal, para que o aluno/a com deficiência possa ser incluído. 

Cada criança deficiente é única. Cabe ao professor observar e perguntar, 

analisar e ouvir para compreender as necessidades, os sentimentos e os seus pontos 

de vista, estando atento sempre às relações que essas crianças estabelecem com 

seus colegas nos momentos de interações e brincadeiras. Com relação às interações 

no grupo de crianças, a diretriz destaca que 

Durante este processo de conhecimento entre os pares, onde prevalece a 
aceitação, a interação e o trabalho coletivo, a dimensão afetiva e a autoestima 
das crianças com deficiências são estimuladas. É sempre importante tentar 
compreender as crianças com deficiência a respeito do que pensam ou 
sentem, suas preferências, sentimentos e os problemas que estão 
enfrentando no ambiente educativo (AMARP, 2016, p. 20). 
 

É necessária uma postura positiva e, acima de tudo, de compromisso 

pedagógico para que a criança construa, à sua maneira, o conhecimento e avance na 

aprendizagem. Assim, 

A inclusão é de fato um processo complexo, pois envolve a esfera das 
relações sociais inter e intrapessoais vividas na escola. Vai além do ato de 
inserir, de trazer a criança para dentro do contexto da Educação Infantil. 
Significa envolver, compreender, participar e aprender (AMARP, 2016, p. 22). 
 

A escola, o professor, a família e todos os envolvidos na vida cotidiana da 

criança têm papel determinante na mediação sociocultural para que avance no 

processo de desenvolvimento, aprendizagem e na formação humana por meio de 

situações desafiadoras para o desenvolvimento positivo da autoimagem, 

independência e autonomia.  

A Diretriz Curricular da AMARP é documento inovador e importante para o 

direcionamento da qualidade da Educação Infantil nos municípios que integram a 

região da AMARP, representando um direcionamento a ser seguido.  

Na tentativa de contribuir para a ampliação e qualificação das práticas 

inclusivas na Educação Infantil, a Diretriz da AMARP aponta 21 princípios e 

fundamentos que estão apresentados no quadro 3:  
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Quadro 3 – Princípios e Fundamentos da Diretriz da AMARP 

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA DIRETRIZ DA AMARP 
1. O princípio da identidade: a construção da pessoa humana em todos seus 

aspectos: afetivo, intelectual, moral e ético;  

2. A sensibilidade estética e a valorização da diversidade para conviver com as 
diferenças, com o imprevisível, com os conflitos pessoais e sociais, 
estimulando a criatividade para a resolução dos problemas e a pluralidade 
cultural;  

3. A crença de que toda criança pode aprender, tornar-se membro efetivo e 
ativo do contexto educativo e fazer parte da vida comunitária;  

4. A construção de laços de solidariedade, atitudes cooperativas e trabalhos 
coletivos proporcionam maior aprendizagem para todos;  

5. A inclusão significa transformação da prática pedagógica: relações 
interpessoais positivas, interação e sintonia professor-criança, criança-
criança, família-professor, professor-comunidade;  

6. A inclusão depende da criação de rede de apoio e ajuda mútua entre escolas, 
pais e serviços especializados da comunidade;  

7. O projeto pedagógico deve garantir adaptações necessárias, apoio 
especializado e planejamento, considerando as necessidades de todas as 
crianças e oferecendo equipamentos, brinquedos, jogos, materiais 
alternativos e recursos adaptados quando necessários;  

8. O professor precisa assumir a responsabilidade pelo trabalho pedagógico e 
receber apoio do professor especializado, dos pais e demais profissionais 
envolvidos para a identificação das necessidades;  

9. Uma maior valorização das potencialidades, das necessidades e dos 
interesses das crianças com deficiência para a elaboração e realização das 
experiências educativas;  

10. A priorização, além do acesso à cultura e ao conhecimento, do 
desenvolvimento da autonomia, independência e autoimagem positiva das 
crianças;  

11. A escola deve ser um espaço inclusivo, acolhedor, um ambiente estimulante 
que reforce os pontos fortes, reconheça as dificuldades e se adapte às 
peculiaridades e potencialidades de cada criança e do grupo;  

12. Uma gestão democrática e de descentralização com repasse de recursos 
financeiros diretamente à instituição para reestruturação e organização do 
ambiente, da sala de aula e para as adaptações que se fizerem necessárias;  

13. O êxito do processo inclusivo depende da formação continuada do professor, 
de grupo de estudos com os profissionais envolvidos, possibilitando ação, 
reflexão e constante redimensionamento da prática pedagógica.  
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14. A organização do espaço, a eliminação das barreiras arquitetônicas 
(escadas, depressões, falta de contraste e iluminação inadequada), 
mobiliários, a seleção dos materiais se tornam condições essenciais e 
prioritárias;  

15. As crianças com deficiência, independentemente de suas condições físicas, 
sensoriais, cognitivas ou emocionais, são crianças que têm as mesmas 
necessidades básicas de afeto, cuidado e proteção e alimentam os mesmos 
desejos e sentimentos das outras crianças. Elas têm a possibilidade de 
conviver, interagir, trocar, aprender, brincar e serem felizes, embora, algumas 
vezes, de forma diferente;  

16. Mais importante que a caracterização da deficiência, das dificuldades ou 
limitações faz-se necessário procurar compreender a singularidade da 
história de vida de cada criança, suas necessidades, seus interesses, como 
interage, como se relaciona com as pessoas, objetos e com o conhecimento 

17. É importante que o professor da Educação Infantil esteja aberto e disposto a 
realizar a escuta e acolhida dos desejos, das intenções, interpretar as 
expressões, os sentimentos, as diferentes formas de ação e comunicação de 
cada criança. Para isso, o professor necessita do apoio e cooperação 
contínua da família para que juntos possam estabelecer estratégias que 
favoreçam o processo de desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças; 

18. As ações da criança: fazer coisas, brincar e resolver problemas pode produzir 
formas de conhecer e pensar mais complexas, combinando e criando novos 
esquemas, possibilitando novas formas de fazer, compreender e interpretar 
o mundo que a cerca; Independentemente do tipo de deficiência, as crianças 
devem ser expostas a formas positivas de comunicação e interação, de 
ajudas e trocas sociais diferenciadas, a situações de aprendizagem 
desafiadoras, onde sejam instigadas a pensar, a resolver problemas, a 
expressar sentimentos, desejos e a formular escolhas e tomar iniciativas; 

19. Independentemente do tipo de deficiência, as crianças devem ser expostas 
a formas positivas de comunicação e interação, de ajudas e trocas sociais 
diferenciadas, a situações de aprendizagem desafiadoras, onde sejam 
instigadas a pensar, a resolver problemas, a expressar sentimentos, desejos 
e a formular escolhas e tomar iniciativas; 

20. As crianças necessitam da mediação do professor para a formação de 
conceitos, o desenvolvimento da autonomia e independência, incentivando-
as a se comunicarem, interagirem e participarem de todas as experiências 
em grupo; 

21. A modificação na temporalidade também precisa ser considerada: cada 
criança tem um determinado tempo que lhe é peculiar. Algumas crianças com 
deficiência poderão necessitar de mais tempo para construção de vínculos 
afetivos, para se sentirem seguras e assim se adaptarem ao grupo e interagir 
com os colegas e a professora.  

Fonte (AMARP, 2016, p. 20). 
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Considerando essas recomendações da AMARP, buscamos identificar o que 

consta nos PPP dos CMEI sobre a educação inclusiva: 

 

Quadro 4 – A Educação Inclusiva nos PPPs dos CMEIs 

CMEI A Educação Inclusiva no PPP dos CMEIs 

CMEI 1  

A Educação Especial é definida como uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, que realizam 

atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos, 

serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular (MEC/SEESP, 

2008). 

O Currículo, na perspectiva da Educação Inclusiva, deve ser 

compreendido como um conjunto de procedimentos previstos no PPP 

da instituição e as adaptações necessárias para que todos os 

educandos possam se apropriar do conhecimento escolar. Nessa 

concepção, o Projeto Político Pedagógico orienta as ações pedagógicas 

da escola. Assim, os seguintes aspectos serão considerados, conforme 

proposta contida nos parâmetros curriculares nacionais: 

- Diversificação e flexibilização do processo de ensino-aprendizagem, 

de modo a atender a diversidade dos educandos; 

- Priorização de recursos e meios favoráveis à educação dos alunos 

com deficiência, com transtornos e com altas habilidades; 

- Adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas; 

- Flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola, para 

atender à demanda diversificada dos educandos; 

- Possibilidade de incluir professores e serviços educacionais 

especializados e outros não convencionais, para favorecer o processo 

educacional (p. 28). 

CMEI 2 A Educação Especial é definida como uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, que realizam 

atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos, 

serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e 
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aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. 

(MEC/SEESP,2008). 

O Atendimento Educacional Especializado – AEE, não pode ser 

confundido com aulas de reforço ou recuperação paralela. O AEE 

complementa e/ou suplementa a formação do aluno com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela. Ele serve para ajudar 

o aluno a adquirir habilidades que são essenciais para garantir o bom 

desempenho nas aulas regulares. É realizado, prioritariamente, na sala 

de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de 

ensino regular, no turno inverso da escolarização. (MEC/SEESP,2008). 

O Currículo, na perspectiva da Educação Inclusiva, deve ser 

compreendido como um conjunto de procedimentos previstos no PPP 

da instituição e as adaptações necessárias para que todos os 

educandos possam se apropriar do conhecimento escolar. Nessa 

concepção, o Projeto Político Pedagógico orienta as ações pedagógicas 

da escola. Assim, os seguintes aspectos serão considerados, conforme 

proposta contida nos parâmetros curriculares nacionais: 

- Diversificação e flexibilização do processo de ensino-aprendizagem, 

de modo a atender a diversidade dos educandos; 

- Priorização de recursos e meios favoráveis à educação dos alunos 

com deficiência, com transtornos e com altas habilidades; 

- Adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas; 

- Flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola, para 

atender à demanda diversificada dos educandos; 

- Possibilidade de incluir professores e serviços educacionais 

especializados e outros não convencionais, para favorecer o processo 

educacional (p. 10-11). 

 

CMEI 3 Nada consta sobre a Educação Inclusiva no PPP da escola. Esse 

documento está sendo reconstruído. 

CMEI 4  

A Educação Especial é definida como uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, que realizam 
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atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos, 

serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. 

(MEC/SEESP,2008). 

O Currículo, na perspectiva da Educação Inclusiva, deve ser 

compreendido como um conjunto de procedimentos previstos no PPP 

da instituição e as adaptações necessárias para que todos os 

educandos possam se apropriar do conhecimento escolar. Nessa 

concepção, o Projeto Político Pedagógico orienta as ações 

pedagógicas da escola. Assim, os seguintes aspectos serão 

considerados, conforme proposta contida nos parâmetros curriculares 

nacionais: 

- Diversificação e flexibilização do processo de ensino-aprendizagem, 

de modo a atender a diversidade dos educandos; 

- Priorização de recursos e meios favoráveis à educação dos alunos 

com deficiência, com transtornos e com altas habilidades; 

- Adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas; 

- Flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola, 

para atender à demanda diversificada dos educandos; 

- Possibilidade de incluir professores e serviços educacionais 

especializados e outros não convencionais, para favorecer o processo 

educacional (s/p). 

Fonte: A autora 

 

O Projeto Pedagógico é (ou deveria ser) um documento elaborado de forma 

colaborativa pelos membros da comunidade educativa, mostrando a identidade da 

escola. No quadro 4, vemos que os PPPs do CMEI1, CMEI2 e CMEI4 praticamente 

não se diferenciam quando tratam da perspectiva inclusiva. Lembramos que a 

construção do Projeto Político Pedagógico foi uma conquista após a CF de 1988, para 

dar autonomia às escolas na elaboração da própria identidade.  

 O Art. 12 da LDB estabelece que: "Os estabelecimentos de ensino, respeitando 

as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e 

executar sua proposta pedagógica." Essa Lei em seu CAPÍTULO V, também 

regulamenta a educação especial e determina que seja oferecida, preferencialmente, 
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na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nesse sentido, a oferta da 

Educação Especial deve constar no Projeto Político Pedagógico da escola de ensino 

regular, prevendo a forma de sua organização. 

Os PPP dos CMEIs mencionam, mas não deixam clara a forma de organização 

da educação inclusiva. Ainda o fato de três CMEIs terem inserido de modo muito 

similar a questão da educação inclusiva em seus documentos, coloca em suspenso a 

ideia de elaboração participativa desse documento, em cada comunidade.  

Nesse sentido, entendemos que a proposta de envolver a comunidade na 

elaboração dos PPPs ainda merece ser mais discutida nos CMEIs.  No que trata da 

educação inclusiva essa discussão poderia ter como suporte principal os Princípios 

da Educação Inclusiva da AMARP com o propósito de tornar esse documento ainda 

mais conhecido por parte de professores e alguns gestores.  

Para coletar mais informações sobre o processo de elaboração, implementação 

e sobre possíveis atualizações que estejam ocorrendo nesse documento, no contexto 

específico de cada CMEI, também foram entrevistados os gestores dos CMEIs. O 

quadro 5 mostra informações destacadas pelas entrevistadas: 

 

Quadro 5 - Informações dos/as gestores/as sobre o PPP 

Gestores Aspectos revisados 

no PPP 

Participantes na 

revisão e elaboração 

do PPP 

A educação 

inclusiva no PPP 

  G 1 Foi construído 

quando surgiu o 

CMEI. Revisado em 

todos os aspectos no 

início de cada ano. 

Deverá ser avaliado e 

revisto a parte de 

inclusão. 

 

  

Professores, pais, 

alunos, especialistas. 

Foi formulado em grupos 

de estudo, cada um com 

um tópico, tema, após 

junta- se as ideias, 

debate-se e vai-se 

formando o PPP. Foram 

envolvidos os 

professores, os pais, 

Precisa ser 

revisado; melhorar.  

Tem pouco sobre 

inclusão, talvez, por 

ter poucos alunos 

inclusos. 
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gestores e a 

comunidade. 

  G 2 Sim, em dezembro de 

2017. Foi revisado de 

modo geral, 

acrescentando o 

início da parte de 

inclusão o qual não 

estava contemplada. 

 

Os participantes foram: 

professores, alguns 

pais, funcionários da 

merenda, da limpeza, 

gestor. O PPP é exposto 

na sala de informática, 

na tela, para todos e 

juntos vamos lendo, 

avaliando e 

modificando. 

Não em específico.  

Colocamos apenas 

um embasamento. 

    

 G 3 O PPP está em 

elaboração. Está 

sendo desenvolvido o 

Projeto de pesquisa 

de mestrado sobre o 

PPP do CMEI.  

Todos os envolvidos, 

funcionários da limpeza, 

cozinheiras, 

professores, 

coordenadores, pais e 

alunos. 

 No atual bem 

superficial, pouco 

aprofundado. 

 

 G 4 Por ser um CMEI 

novo precisou ser 

feito outro, o qual foi 

construído agora no 

início desse ano. Foi 

construído todo ele, 

através de exemplos 

de outros, até mesmo 

para saber qual é a 

metodologia, etc. 

 

 

Foi construído pelo 

gestor da escola, devido 

ao início dos trabalhos, à 

adaptação ao ambiente 

novo, não havendo uma 

construção coletiva. 

Teve de ser construído 

em tempo 

determinando, a pedido 

da Secretaria de 

Educação. Mas espera-

se que no futuro o 

mesmo seja feito por 

todos, o qual exige 

estudo, dedicação.  

Não. Apenas uma 

pincelada; nada em 

específico. 

 

 

Fonte: A autora 
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Percebemos na fala de G 1, G2 e G4 que O PPP das escolas é um documento 

revisto anualmente.  G3 considera a relevância desse documento, elegendo-o como 

objeto de pesquisa científica em curso de mestrado profissional. Com relação ao 

processo de construção desse documento, G1, G2 e G3 destacam o processo 

colaborativo, destacando a participação de diferentes segmentos como famílias, 

professores, funcionários e comunidade, contudo, não deixam claros o ‘modo’ como 

esses participantes são envolvidos no processo. G4, por sua vez, reconhece ter 

elaborado sozinho esse documento e ter se inspirado nos documentos elaborados por 

outros CMEIs.  

Todos os gestores reconhecem a importância e a necessidade de, juntamente 

com suas equipes, revisarem os projetos de suas escolas no que trata da educação 

inclusiva. Destacamos a importância de que esse processo de elaboração ou revisão 

transcorra de forma democrática, participativa e que seja desenvolvido à luz da 

realidade local e dos princípios de educação inclusiva da AMARP, seguindo aquilo 

que está determinado na LDB/96. O fato de a escola não ter (ou ter poucos) alunos 

com deficiência não deve servir de subterfúgio para que a comunidade escolar se 

omita em construir um projeto inclusivo. Afinal, a “Escola para Todos” não é um projeto 

para o futuro; não podem as instituições, públicas ou privadas, ficarem reféns da 

chegada (ou não) de alguém com deficiência para então, buscar se adequar à 

legislação vigente. Todas as escolas devem estar sempre preparadas, porque a 

educação, desde a educação infantil, é direito de todos.  Afinal, corroborando Maria e 

Andrade (2015) quando destacam a identificação e eliminação de barreiras que 

impeçam a educação inclusiva já devem estar presentes no PPP da escola. 

Nesse sentido, cabe aos gestores mobilizar a sua comunidade escolar no 

sentido de discutir, construir e implementar uma proposta de educação inclusiva, 

mesmo que nenhuma criança com deficiência ainda esteja frequentando o espaço. 

Lembramos Libâneo, Toschi e Oliveira (2005) quando destacam que o PPP, como 

documento político e local, deve prever metas e formular ações locais.  

Sabendo das dificuldades de infraestrutura, física e humana, enfrentadas pela 

maioria das escolas públicas para dar conta dos desafios da educação inclusiva é 

preciso que a comunidade partilhe discussões sobre sua realidade local, suas 

necessidades, suas possiblidades de parceria, suas metas e suas ações. 
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5.2 O PERFIL DOS/AS GESTORES/AS DOS CMEIs 

 

Quadro 6 – Perfil dos/as gestores/as participantes da pesquisa 

Gestoras Formação  Formação continuada 

na área da inclusão 

G1 Especialista em Gestão Escolar Não 

G2 Mestranda – Curso de Mestrado Profissional 

em Educação Básica 

Não 

G3 Mestranda– Curso de Mestrado Profissional em 

Educação Básica 

Não 

G4 Especialista em Gestão Escolar Não  

Fonte: A autora 

 

Percebemos que os gestores/as que atuam nos Centros Municipais de 

Educação Infantil de Caçador têm formação profissional para o exercício da função. 

A LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu Art. 62, estabelece que 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.  

Contudo, os/as gestores/as afirmaram não ter participado de algum tipo de 

formação em educação inclusiva. Retomamos Carneiro (2012) quando destaca a 

necessidade de cursos de formação para todos os envolvidos na educação das 

crianças.  

Considerando a relevância da educação inclusiva no cenário educacional e, em 

especial, a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças a partir dos quatro anos 

na escola regular de ensino, entendemos que a formação continuada de professores 

precisa contemplar essa temática para todos os gestores e professores, e não 

restringir essa participação àqueles profissionais que atuam no AEE. 
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5.3 LAUDOS DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

 

O quadro 7 mostra que dos quatro CMEIs, apenas a CMEI4 não possui criança 

com deficiência matriculada, não possui laudo. De modo geral as criançaspossuem 

diagnósticos variados, não havendo uma recorrência específica. 

 

Quadro 7 – Laudos das crianças com deficiência 

CMEI Laudo Detalhamento do laudo 

CMEI1 CID G80- 

Paralisia cerebral 

A paralisia cerebral é um conjunto de desordens 

permanentes que afetam o movimento e postura.  

02- CID F79-  

Retardo Mental 

O retardo mental é uma condição, geralmente 

irreversível, caracterizada por uma capacidade 

intelectual inferior à normal com dificuldades de 

aprendizado e de adaptação social, que normalmente 

está presente desde o nascimento ou que se 

manifesta nos primeiros anos da infância. 

03- CID G40 

Epilepsia 

Uma doença em que há perturbação da atividade das 

células nervosas no cérebro, causando convulsões. 

 

CMEI2 
04- Epilepsia e 

dificuldade na 

marcha 

Epilepsia é uma doença em que há perturbação da 

atividade das células nervosas no cérebro, causando 

convulsões.  

Dificuldade de marcha é dificuldade de andar. 

05- Paralisia 

cerebral 

A paralisia cerebral é um conjunto de desordens 

permanentes que afetam o movimento e postura.  

 

CMEI3 
06-  Autismo 

Transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a 

capacidade de se comunicar e interagir. 

07-  Disfunção 

sensorial 

Quando o cérebro não interpreta corretamente as 

sensações do próprio corpo ou do ambiente. 

CMEI4 Ainda não tem 

laudo 

_ 

Fonte: A autora 
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Os gestores dos quatro CMEIs afirmam que as escolas não estão preparadas 

para receber essas crianças, embora a inclusão das mesmas na rede regular de 

ensino, esteja assegurada no Art. 205 da Constituição Federal, que define a educação 

como um direito de todos e garante o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício 

da cidadania e a qualificação para o trabalho. Estabelece a igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola como um princípio. Por fim, garante que é dever 

do Estado oferecer o atendimento educacional especializado (AEE), 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

Zortèa (2011, p. 48) alerta que 

 

[...] não podemos dizer aos médicos como tratar seus pacientes, do mesmo 
modo não podemos pedir a eles ou outros especialistas que nos digam sobre 
como daremos conta na escola das aprendizagens de nossas crianças, por 
mais que estes sujeitos escapem aos ‘modelos’ de aluno que temos 
construído [grifos da autora]. 

 

Com relação ao laudo médico, a diretriz da AMARP (2015, p. 19) destaca que: 

 

[…] antes de receber a criança com deficiência, é fundamental conhecer o 
seu histórico e a sua condição. Diagnósticos são de extrema importância e 
precisam ser respeitados, ainda mais se estes forem subsídios que orientem 
sobre a melhor maneira de organizar o trabalho pedagógico, porém não 
podem ser confundidos com rótulos reduzindo a criança a determinada 
condição, como “o autista”, “o TDA/H”, etc. Além disso, os professores devem 
saber se há utilização de medicamentos, o tempo de duração e os efeitos 
colaterais. 
 

Sobre o rótulo, também Zortèa (2011) chama atenção para o quanto o 

diagnóstico médico “batiza”, determina como lidar e o que esperar da criança.  

As gestoras ainda afirmam que as escolas não estão preparadas para receber 

essas crianças, embora a inclusão dessas crianças na rede regular de ensino esteja 

assegurada no Art. 205 da Constituição Federal, que define a educação como um 

direito de todos e garante o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. Estabelece a igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola como um princípio. Por fim, garante que é dever do 

Estado oferecer o atendimento educacional especializado (AEE), preferencialmente 

na rede regular de ensino. 

A AMARP (2016, p. 21), através de seus princípios, orienta que:  

 
Mais importante que a caracterização da deficiência, das dificuldades ou 
limitações faz-se necessário procurar compreender a singularidade da 



 57  
 

história de vida de cada criança, suas necessidades, seus interesses, como 
interage, como se relaciona com as pessoas, objetos e com o conhecimento. 

 

Nesse sentido, afirmamos que mais importante que conhecer o diagnóstico da 

criança, é se propor a conhecer a própria criança. 

 

5.4 CONTATO DA GESTÃO COM AS CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS 

 

Um dos papeis da pessoa representante da gestão escolar é garantir o bom 

andamento da escola. Segundo a Diretriz Curricular da Educação Infantil da AMARP 

(2016), o papel da escola vai muito além do ensinar conteúdos, mas desenvolver 

aspectos afetivos, intelectuais, morais e éticos. O quadro 8 mostra o envolvimento das 

gestoras dos CMEIs com as famílias e crianças com deficiência. 

 

Quadro 8 – Relação dos/as gestores/as com as crianças com deficiência e suas 

famílias 

 

 

Gestor/a 

Contato das 

gestoras com 

as crianças e 

suas famílias 

Apoio oferecido às crianças e às famílias 

G1 Contato diário 

e direto 

 Alimentação diferenciada para os alunos que 

necessitam dela inclusive os que são alérgicos, 

intolerantes a determinados tipos de alimentos, trabalho 

desenvolvido com os alunos e suas limitações. 

Conversas com os pais, encaminhamentos a 

especialistas. 

G2 Contato diário 

e direto 

Auxílio no encaminhamento aos centros de 

atendimento especializados, pois muitas vezes 

necessita partir da escola o encaminhamento para só 

assim ser realizado um atendimento adequado e de 

qualidade, o qual reflete na vida escolar do indivíduo, 

conversas com as famílias dessas crianças buscando 

orientar e estimular a participação e a frequência tanto 

na escola quando em médicos e especialistas para 
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tratamentos e acompanhamentos, atividades 

diferenciadas para estimular o desenvolvimento desses 

alunos e suas limitações. Acompanhamento dentro e 

fora de sala de aula na realização de suas atividades, 

conversando com os mesmos. 

G3 Contato diário 

e direto 

Conversa com a família, orientando, explicando, 

encaminhando para os médicos especialistas na área 

que precisa, ajudando no que for possível, trocar, 

alimentar, brincar. 

G4 Contato diário 

e direto 

Família nos informa que está levando ao médico. 

Fonte: A autora 

 

O quadro mostra que, dentro das possibilidades de cada local, os gestores 

mantêm um contato direto e frequente com as crianças com deficiência e suas 

famílias. Contudo, este contato, muitas vezes, se restringe a exercer certo controle 

com relação aos encaminhamentos aos especialistas da área da saúde, como 

podemos ver nos depoimentos de G1, G2, G3 e G4.   

Considerando a pouca idade das crianças e o fato de muitas famílias não 

perceberem, de imediato, a necessidade de buscar atendimento especializado, a 

equipe pedagógica não pode se omitir nesse sentido. Cabe, então, conversar com 

essas famílias encaminhar para médicos e outros especialistas, pois o processo 

inclusivo requer a criação de rede de apoio e ajuda mútua entre escolas, pais e 

serviços especializados da comunidade (AMARP, 2016, p. 20). 

A escola precisa estar informada se a criança precisa de alimentação 

diferenciada se tem algum tipo de alergia, se é intolerante a determinados alimentos, 

pois no momento que está na escola/CMEI, a responsabilidade é de professores e 

gestores. Mesmo reconhecendo que o trabalho desenvolvido pelos profissionais da 

área da saúde é imprescindível para a qualidade de vida da criança, destacamos que 

o papel da escola deve abarcar o atendimento pedagógico, ou seja, criar condições 

para que ela se sinta acolhida, interaja, brinque e aprenda tanto quanto o possível.  

Cuidados e educação da criança com deficiência não é responsabilidade 

exclusiva do/a profissional de apoio ou do/a professor/a de sala, mas é de todos os 

participantes do processo educacional, sendo que cabe à gestora coordenar o 
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processo cooperativo de inclusão. E, para fazer isso, é imprescindível que a pessoa 

do gestor mantenha contato frequente e direto com as crianças e suas famílias, 

cuidando, não negligenciando os cuidados médicos de que a criança necessita, mas 

a gestão escolar também precisa ter foco naquilo que sua equipe de professores e 

funcionários podem fazer para garantir a permanência da criança e da família em um 

espaço escolar de qualidade, porque brincar, interagir e aprender na escola regular é 

direito da criança com e sem deficiência.  

Escutar as famílias naquilo que estão satisfeitas e naquilo que percebem como 

pontos frágeis da escola pode ser um bom começo.  

   

5.5 AS DIFICULDADES E PONTOS FORTES PARA CONCRETIZAR A INCLUSÃO 

NOS CMEIs: PERSPECTIVA DOS/AS GESTORES/AS 

 

O quadro 9 mostra algumas dificuldades e pontos fortes apontadas pelos/as 

gestores/as para concretizar uma prática inclusiva em suas escolas: 

 

Quadro 9 – As dificuldades e os pontos fortes identificados pelos/as gestores/as 

nos CMEIs 

Gestor/a Dificuldades Pontos fortes 

G1 Professores pouco preparados, 

espaço físico não contribui. 

 

 

G2 Mais materiais, estruturas 

físicas adequadas, ambientes 

preparados. 

Alguns tipos de materiais foram 

adaptados pelos professores para que 

os alunos com deficiência possam 

estar realizando suas atividades.  

 

G3 Não tem suporte/material, 

espaço físico. 

 

G4 Não possui material 

pedagógico para inclusão. 

Espaço físico tem acessibilidade. 

Fonte: A autora 
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O quadro acima mostra que os gestores apontam dificuldades envolvendo 

recursos físicos (G1, G2 e G3), recursos materiais (G2, G3, G4) e humanos (G1) para 

concretizar com qualidade uma proposta inclusiva. 

O espaço físico onde funciona a maioria dos CMEIs corresponde a estruturas 

antigas, que precisariam de mudanças para adequar-se às novas normativas legais 

com relação ao direito de todos a frequentar a escola. As escolas necessitam de 

espaços que permitam a locomoção de crianças com deficiência física, permitindo o 

acesso de cadeira de rodas e andadores, bem como espaços adequados para 

higienização das crianças que fazem uso de fraldas. De acordo com a Diretriz da 

AMARP (2016, p. 21), “A organização do espaço, a eliminação das barreiras 

arquitetônicas (escadas, depressões, falta de contraste e iluminação inadequada), 

mobiliários, a seleção dos materiais se tornam condições essenciais e prioritárias”. 

Com relação à escassez de materiais inclusivos, justifica-se pela pouca verba 

que as instituições recebem para investir na aquisição e reposição de materiais 

pedagógicos. Percebe-se que tais materiais, bem como os livros e os mobiliários são 

pensados tendo em vista a maioria das crianças, ou seja, as tidas como ‘normais’, 

sendo que as minorias ficam de certa forma, negligenciadas.  

“Uma gestão democrática e de descentralização com repasse de recursos 

financeiros diretamente à instituição para reestruturação e organização do ambiente, 

da sala de aula e para as adaptações que se fizerem necessárias” (AMARP, 2016, p. 

21) poderia ser um caminho para superar essa dificuldade. 

Com relação à formação dos professores de educação infantil, cabe destacar 

que “o professor precisa assumir a responsabilidade pelo trabalho pedagógico e 

receber apoio do professor especializado, dos pais e demais profissionais envolvidos 

para a identificação das necessidades” (AMARP, 2016, p. 21). 

A SME oferece formação continuada, contudo, palestras e oficinas que tratam 

da temática de educação inclusiva são, muitas vezes, procuradas pelos profissionais 

do AEE.  As Diretrizes da AMARP (2016, p. 21) destacam que “O êxito do processo 

inclusivo depende da formação continuada do professor, de grupos de estudos com 

os profissionais envolvidos, possibilitando ação, reflexão e constante 

redimensionamento da prática pedagógica”.  

Desde o início do ano de 2018, a SME firmou parceria com a UNIARP para o 

desenvolvimento de uma pesquisa com apoio do CNPq para investigar os processos 

de documentação pedagógica das crianças incluídas nas escolas públicas de 



 61  
 

educação infantil. O projeto de pesquisa desenvolvido pelas pesquisadoras do 

CNPq/UNIARP, Prof.ª Dra. Circe Mara Marques, Prof.ª Dra. Marlene Zwierewicz e 

Vera Lúcia Simão, envolve a participação de docentes e profissionais de apoio de 

duas escolas, CMEI Santa Clara e EMEB Padre Chamot, que atendem crianças com 

deficiência na educação infantil.  Além dos encontros periódicos com professores 

dessas escolas também está previsto a realização de dois seminários abertos a todos 

os professores que atuam na rede municipal de ensino, para discutir os processos de 

inclusão na educação infantil. Um desses seminários foi realizado em 23/10/2018, nas 

dependências da UNIARP e contou com a participação da secretária de Educação, 

das representantes municipais da educação infantil, da representante da educação e 

dos professores de educação infantil. O segundo seminário tem data prevista para o 

dia 21/10/2018.  

Também lembramos Alonso (2013) quando destaca que não basta investir no 

espaço físico e na aquisição de materiais. A formação de professores é bastante 

necessária porque são esses profissionais que atuam diretamente com as crianças e 

suas famílias. 

Outro problema enfrentado nas escolas é a rotatividade dos profissionais de 

apoio. É comum que a vaga seja preenchida por estudantes contratados para a função 

e, quando esses se deparam com uma proposta de trabalho com melhor 

remuneração, se afastam dessa função. Além disso, ocorre de uma mesma criança 

com deficiência ser atendida das 13h15min às 15h15min por um profissional e, das 

15h15min às 17h15min, por outro. Essa situação se deve ao fato de esses 

profissionais serem contratados em regime de 30h semanais. Cumprem a carga 

horária de 20h no turno da manhã atendendo a uma criança e complementam a carga 

horária, na parte da tarde, atendendo outra criança (10h). Como a carga horária 

restante é de 10h, se faz necessário que dois profissionais se alternem nessa função.  

Essa alternância de profissionais durante o turno de atendimento da criança interfere 

tanto na construção de vínculo entre a criança e o profissional de apoio, como na visão 

de desenvolvimento e aprendizagem que o mesmo possa fazer da criança, 

considerando que não participam da rotina como um todo. 

Com relação aos pontos fortes dos CMEIs, foi apontado por G2 a força de 

vontade dos professores em adaptar materiais pedagógicos para atender às 

necessidades das crianças com deficiência e a acessibilidade no espaço físico (G4).  
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Zortéa (2011, p. 22) afirma que “não existe uma escola totalmente inclusiva, 

assim como não existe uma escola totalmente excludente”. De modo geral, as 

instituições públicas enfrentam problemas de diferentes ordens para concretizar uma 

proposta de educação inclusiva e, na cidade de Caçador/SC, não é diferente. 

Percebe-se que o município está envolvido na discussão de proposta inclusiva para 

educação infantil, a exemplo do que está previsto na diretriz da Associação da qual 

faz parte (AMARP), contudo, ainda há diversos desafios a serem superados. 

 

5.6 PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Como mostramos anteriormente, a diretriz da AMARP (2016) apresenta um 

conjunto de princípios a serem seguidos pelos municípios para dar conta da proposta 

inclusiva. Nesse sentido, durante a entrevista com os gestores, buscamos saber em 

que medidas esses princípios são do conhecimento da equipe. O quadro 10 mostra 

os princípios apontados pelos gestores dos CMEIs: 

 

Quadro 10 – Princípios que devem orientar uma escola infantil inclusiva 

Gestora Princípios que devem orientar uma escola infantil inclusiva  

G1 Éticos, respeito mútuo, e de forma a gerar parcerias entre escola e 

família. 

G2 Materiais adequados, estrutura física, equipe multidisciplinar. 

G3 Uma escola aberta para mudanças. 

G4 Tolerância, solidariedade e vontade. 

Fonte: A autora 

 

Como podemos ver no quadro 10, os gestores possuem um conhecimento 

bastante restrito dos vinte e um princípios elencados na Diretriz da AMARP. 

Considerando que esses especialistas têm a função de coordenar o trabalho 

pedagógico que ocorre na escola, fica claro a necessidade de discussão sobre tais 

princípios com o grupo de gestores para que esses possam estender essa discussão 

aos seus professores, funcionários, famílias e demais membros da comunidade 

escolar.   
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Dentre os princípios elencados por G1, está a ética e o respeito mútuo, 

gerando parcerias entre escola e família.  Já discutimos anteriormente que nenhum 

projeto de educação inclusiva sobrevive sem firmar parceria com as famílias e a 

comunidade. A inclusão significa transformação da prática pedagógica: relações 

interpessoais positivas, interação e sintonia professor-criança, criança-criança, 

família-professor, professor-comunidade (AMARP, 2016, p. 20). 

Além disso, não pode ser construída em Fonte: A autora cima de discursos, mas 

necessita de ações concretas que envolvam recursos materiais físicos e humanos 

como foi destacado por G2. Ainda é importante o diálogo com a equipe multidisciplinar 

que atende a crianças (se for o caso), como também destaca G2, pois “A construção 

de laços de solidariedade, atitudes cooperativas e trabalhos coletivos proporcionam 

maior aprendizagem para todos” (AMARP, 2016, p. 20). 

Tolerância, solidariedade e vontade foram destacadas por G4, contudo há de 

se considerar que um projeto inclusivo exige muito mais: construção de redes de 

apoio, revisão do PPP da escola, formação de professores, gestores e profissionais 

de apoio, adaptações no espaço físico, materiais didáticos e brinquedos, bem como, 

flexibilização da rotina, pareceria com as famílias e práticas pedagógicas 

diferenciadas.  

 

5.7 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: UMA POSSIBILIDADE PARA AUXILIAR A 

EQUIPE ESCOLAR A IMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ESPAÇO 

ESCOLAR 

 

O curso de Mestrado Profissional em Educação Básica da UNIARP objetiva a 

formação de professores reflexivos, a melhoria das práticas docentes na educação 

básica e a produção de conhecimentos pedagogicamente relevantes no campo da 

educação básica. Entre os objetivos destaca-se a Elaboração de materiais 

pedagógicos que possam contribuir na qualidade do ensino nos diferentes níveis da 

Educação Básica. 

Tendo em vista o estudo realizado, apresenta-se como produto resultante 

dessa pesquisa um instrumento de avaliação elaborado a partir da Diretriz Curricular 

para Educação Infantil da AMARP, num diálogo com aquilo que foi identificado nas 

entrevistas com as gestoras dos CMEIs. O quadro 11 apresenta o instrumento de 

avaliação: 
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Quadro 11 – Instrumento para avaliação e previsão de metas 

Instrumento de Avaliação 

 
Sim Não 

Em 

parte 

Meta da 

Escola 

1. CONSTRUÇÃO DE REDES DE APOIO 

 

    

Os profissionais de AEE atendem, 

semanalmente, as crianças no turno inverso ao 

que frequentam na escola regular? 

    

Os profissionais de AEE têm encontros 

periódicos com os professores da escola regular 

para planejamento de atividades de 

aprendizagem para a criança? 

    

O professor da escola regular que atende a 

criança com deficiência tem/teve contato direto 

com os demais especialistas que a  atendem? 

(Fonoaudiólogo, psicólogo, neurologista, 

psicomotricista, etc.). 

    

O professor tem contato periódico com a família 

da criança com deficiência para conversar sobre 

as conquistas e aprendizagens? 

    

Professor e profissional de apoio dividem as 

responsabilidades para com todas as crianças da 

turma? 

    

 

 

    

2.PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA     

A educação inclusiva foi/está sendo tema 

discutido na elaboração do PPP? 

    

O PPP contempla os princípios da Diretriz da 

AMARP? 

    

Na construção/revisão do PPP da escola, as 

famílias das crianças com deficiência estiveram 

envolvidas? 
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Na construção/revisão do PPP da escola 

profissionais do AEE estiveram envolvidos? 

    

 

 

    

3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 

GESTORES 

    

Foi/está sendo ofertado algum tipo de formação 

continuada aos professores e gestores da rede 

regular no que se refere à educação inclusiva? 

    

Foi/está sendo ofertado algum tipo de formação 

aos profissionais de apoio no que se refere à 

educação inclusiva? 

    

Professores têm buscado sua própria formação 

no sentido de melhor se preparar para atender a 

criança com deficiência? 

    

Há livros que abordam temáticas inclusivas à 

disposição, para leituras, consultas e 

empréstimos? 

    

 

 

    

4. ESPAÇO FÍSICO 

 

    

A escola tem acessibilidade nos espaços internos 

e externos de modo a permitir tanto quanto 

possível a autonomia da criança? 

    

Há espaço adequado para alimentação e 

higienização da criança com deficiência? 

    

Há, nas paredes da escola, imagens que 

remetam à perspectiva inclusiva? 

    

Os materiais expostos, nas paredes, da escola 

são produções feitas ‘pelas’ crianças e/ou ‘com’ 

elas? 

    

 

 

    

5. MATERIAIS DIDÁTICOS, JOGOS E 

BRINQUEDOS 
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A criança com deficiência tem materiais 

necessários para que possa ter garantido o seu 

direito de brincar, interagir e aprender? 

    

Há brinquedos e jogos alusivos à inclusão à 

disposição para as crianças brincarem? 

    

 Há obras de literatura infantil que tratam do tema 

à disposição das professoras e das crianças? 

    

 

 

    

6. FLEXIBILIZAÇÃO DA ROTINA 

 

    

A criança com deficiência tem respeitado o seu 

tempo de se alimentar? 

    

A criança com deficiência tem respeitado o seu 

tempo para uso de banheiro/higiene pessoal? 

    

A criança com deficiência tem respeitado o seu 

tempo para realizar as tarefas? 

    

A criança com deficiência participa de todos os 

momentos da rotina, junto com seu grupo de 

colegas? 

    

 

 

    

7. PRÁTICA PEDAGÓGICA     

O/A gestor/a acompanha a prática pedagógica 

em sala de aula no sentido de apoiar o/a 

professor/a e profissional de apoio a garantir o 

respeito às especificidades da criança? 

    

As crianças são incentivadas pelos adultos a 

brincar, interagir e auxiliar os colegas com 

deficiência? 

    

As atividades são adaptadas quando 

necessário? 

    

A criança com deficiência participa de todas as 

atividades propostas na escola? 
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Fonte: a autora 

 

Esse instrumento será encaminhado à secretaria de educação do município 

com o propósito de ser repassado às gestoras, de modo que possam, em conjunto 

com suas esquipes de trabalho, avaliar o trabalho inclusivo que está sendo (ou não) 

realizado na escola, bem como estabelecer metas para implantação/fortalecimento de 

uma proposta inclusiva nos espaços dos CMEIs de Caçador.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pessoas com deficiência fazem parte da história da humanidade, contudo sua 

trajetória revela que, por muito tempo, viveram à margem da sociedade, inclusive da 

escola. Mudanças no contexto mundial e nacional foram chegando muito lentamente. 

Em Caçador, meio oeste catarinense, essa trajetória não é diferente.  

Atuando como gestora em um CMEI, me senti instigada a saber de que modo 

a gestão escolar pode apoiar pais e professores de educação infantil no processo de 

inclusão de crianças com deficiência na escola regular, nos quatro CMEIs do 

município. 

Para ter suporte teórico e legal, em um primeiro momento procurei conhecer o 

percurso histórico brasileiro da educação especial e da educação infantil, bem como 

a legislação educacional, federal e municipal. Sendo possível perceber o quanto à 

educação especial e educação infantil, tiveram trajetória semelhante, pautada em 

propostas assistencialistas, filantrópicas e comunitárias, sem apoio estatal.   

Um levantamento sobre como a educação inclusiva aparece nas Diretrizes da 

Educação Infantil da AMARP (Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do 

Peixe) contribui para conhecer de modo mais específico, a proposta para as crianças 

de 0-5 anos com deficiência, matriculadas na rede pública, de Caçador e outros 

municípios da Região do Vale do Rio do Peixe. Tal documento apresenta uma 

proposta bem delineada para a educação infantil na perspectiva inclusiva. Contudo, 

ao examinarmos os PPPs dos CMEIs, naquilo que tratam sobre a educação inclusiva, 

foi possível perceber a fragilidade de articulação entre esse documento escolar como 

o documento da AMARP. A educação inclusiva é sutilmente citada em termos 

conceituais nos PPPs dos CMEIs, ou seja, as crianças com deficiência e suas famílias 

são quase invisíveis nesses documentos. Ainda foi possível identificar que não está 

suficientemente clara para alguns gestores a importância de mobilizar a comunidade 

na construção participativa do PPP. 

Ao escutar os/as gestores/as dos CMEIs durante a realização das entrevistas, 

foi possível perceber que pouco conhecem sobre os princípios orientadores da 

educação inclusiva previstos no documento da AMARP. Todos os participantes 

reconheceram a necessidade de revisitar o documento da AMARP com sua equipe, e 

de revisar seus PPPs, no sentido de incluir de modo mais consistente a educação 

inclusiva no documento da escola.  
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Os/as participantes da pesquisa procuram manter contato direto e frequente 

com as crianças com deficiência e suas famílias, contudo esse contato também 

precisa ser redirecionado para as possibilidades de brincar, interagir e aprender das 

crianças na escola regular, pois está bastante focado na perspectiva da saúde. No 

contexto escolar a perspectiva dos especialistas da área da saúde (embora de 

extrema importância) não pode ofuscar/apagar a função/discussão pedagógica.  

Ao mesmo tempo, garantir uma vaga para a criança com deficiência na escola 

regular é importante, mas insuficiente. Ela tem direito a muito mais do que isso: 

participar, interagir, brincar, aprender e ser feliz. Também é importante destacar o 

direito ao AEE e o quanto é importante que os professores da escola regular e do 

AEE, possam fazer trabalho colaborativo, pois enquanto o primeiro lida com a criança 

no contexto coletivo, o segundo presta atendimento individualizado. 

Durante as entrevistas foi possível perceber de forma concreta que os gestores 

reconhecem a escola de educação infantil como lugar profícuo para que a inclusão 

social tenha início na vida das crianças. Percebeu se também os esforços desses 

profissionais para atender com qualidade todas as crianças, com e sem deficiência. 

Contudo, foram unânimes em apontar certas dificuldades que envolvem infraestrutura 

física do espaço escolar, precariedade de materiais e de formação continuada 

insuficiente para os professores regulares. Outro aspecto levantado foi a rotatividade 

e revezamento dos profissionais de apoio, uma vez que os vínculos das crianças com 

esses profissionais são frequentemente rompidos. 

Enfim, cada escola tem suas especificidades e precisa construir seu próprio 

caminho, começando por onde acha que pode/precisa mudar. O momento de 

elaboração/revisão dos PPP pode ser adequado para discutir a Diretriz da AMARP e 

refletir mais sobre suas possibilidades e dificuldades a partir de um diálogo com a 

comunidade: professores, gestores, familiares e especialistas. A perspectiva da 

educação inclusiva precisa fazer parte dos PPPs, não somente porque está prevista 

na Diretriz da AMARP, mas por ser um projeto da comunidade para garantir o 

atendimento do direito de todas as crianças à educação. Para isso é preciso que a 

comunidade educativa esteja disposta e seja envolvida nessa construção, sendo que 

a pessoa do/a gestor/a é central no sentido de mobilizar, argumentar e orientar o grupo 

nesse planejamento.  

As famílias, tanto quanto os professores, precisam ser encorajados diretamente 

pelos gestores a participar e se sentir envolvidas na tomada de decisões.  
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Com o propósito de contribuir com o trabalho da gestão escolar dos CMEIs, de 

Caçador-SC, na mobilização de suas comunidades específicas para elaboração de 

um projeto inclusivo, esse estudo apresenta um instrumento de avaliação de 

planejamento de metas a serem perseguidas por cada comunidade, considerando a 

Diretriz da AMARP e seu próprio contexto. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GESTORES 

 

1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

1.1 Escola:__________________________________________________________ 

1.2 Número de alunos:__________________________________________________ 

1.3 Número de professores:______________________________________________ 

1.4 Quantas crianças com deficiência estudam na escola? ____________________ 

IDADE DIAGNÓSTICO 

  

  

  

 

2 DADOS DA PESSOA REPRESENTANTE DA GESTÃO ESCOLAR: 

2.1 Formação de gestor/a: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.2 Sua formação inicial contemplou a perspectiva da educação inclusiva? Quando foi 

concluída essa formação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.3 Buscou ou recebeu algum tipo de formação continuada sobre educação inclusiva 

nos últimos três anos: Quando/ano? Onde? Carga horária? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3 SOBRE O TRABALHO DO/A GESTOR/A NA ESCOLA 

3.1 Existe contato direto do/a gestor/a com as crianças com deficiência e suas 

famílias? Como se dá esse contato e com que frequência ocorre? Motivos do contato 

e apoio dado às crianças. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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3.2 Como reagem os professores da escola ao receberem crianças com deficiência 

em suas turmas regulares? Gestor/a escolar oferece algum tipo de apoio aos 

professores? Especifique esse/s apoio/s. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.3 Como é a participação das famílias das crianças com deficiência na escola? 

Gestor/a escolar oferece algum tipo de apoio às famílias das crianças com 

deficiência? Especifique esse/s apoio/s. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4.4 Considerando os recursos humanos, o espaço físico e os materiais disponíveis, 

você considera sua escola preparada para receber crianças com deficiência? Quais 

são as necessidades? Quais são os pontos fortes que a escola tem para oferecer? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4.5 O/A gestor/a escolar pode contribuir para que as escolas infantis de Caçador 

sejam acolhedoras de todas as crianças e todas as famílias? De que modo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.6 Em sua opinião, quais princípios devem orientar um escola inclusiva para crianças 

de 0-5 anos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3 INFORMAÇÕES SOBRE O PPP 

3.1 O PPP de sua escola foi revisado nos últimos dois anos? Por quê? Que aspectos 

foram revisados? Quem foram os participantes dessa revisão? Como se deu a 

participação de cada segmento: dos professores, das famílias, da comunidade. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3.2 O PPP de sua escola menciona a educação inclusiva? Em caso de resposta 

afirmativa, citar o que está especificado nesse documento. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade 

 
 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-
UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 
com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos 
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o 
desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 
 
1. Identificação do Projeto de Pesquisa 
Título do Projeto: Desafios da Gestão Escolar no Processo de Inclusão na Educação 
Infantil 
Área do Conhecimento: Educação 
Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica 
Número de participantes no centro: 1 Número total de participantes: 4 
Patrocinador da pesquisa: Próprio  
Instituição onde será realizado: CMEIs de Caçador-SC 
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Dra. Circe Mara Marques (orientadora); 
Juliana Tasca Olszewski (mestranda). 
  
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. 
O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 
estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, 
mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 
  
2. Identificação do Participante da Pesquisa 
Nome:  Data de nascimento: 
Endereço: 
Telefone: E-mail: 
  
3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome: Juliana Tasca Olszewski 
Profissão: Especialista em Assuntos Educacionais N. do Registro no Conselho:  
Endereço: Rua: Domingos Pivatto N;195 Bairro: Santa Catarina  Caçador-SC. 
Telefone: (49) 999734374  E-mail: julianataska@bol.com.br 
   
1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 
 
 - OBJETIVO GERAL: Construir, com a participação dos gestores dos CMEIs de 

Caçador, princípios orientadores para gestar a inclusão de crianças com deficiência 

na educação infantil. 

  

 - Objetivos Específicos: 
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- Conhecer estudos atuais e legislações vigentes que orientam a educação inclusiva 

no Brasil e no município de Caçador;  

- Investigar o quanto os Projetos Político Pedagógicos dos Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEI) de Caçador, contemplam a educação inclusiva; 

- Identificar o papel do gestor escolar no planejamento e acompanhamento das 

práticas inclusivas na educação infantil, bem como, as possíveis dificuldades nesse 

trabalho; 

  - Organizar um encontro de formação de gestores de CMEI para instrumentalizar a 

revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos de modo a contemplar a educação 

inclusiva; 

- Construir princípios orientadores para inclusão de crianças com deficiência na 

educação infantil. 

 

2. O procedimento para coleta de dados: Os dados serão coletados nos Projetos 
Político Pedagógicos dos Centros de Educação Infantil de Caçador e através de 
questionário aplicado aos gestores escolares. 
 
3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  
Espera-se que essa investigação possa contribuir para que os gestores escolares dos 
CMEIs revejam os Projetos Políticos Pedagógicos de suas escolas de modo a 
contemplar a educação inclusiva. 
 
4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  
Na pesquisa qualitativa, habitualmente, não existe desconforto ou riscos físicos. 
Entretanto o desconforto que o sujeito poderá sentir é o de compartilhar informações 
pessoais ou confidenciais, ou em alguns tópicos, que ele possa se sentir incômodo 
em falar. O pesquisador deve deixar claro que o sujeito não precisa responder a 
qualquer pergunta ou parte de informações obtidas em debate/entrevista/pesquisa, se 
sentir que ela é muito pessoal ou sentir desconforto em falar. 
 
5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos desconfortos e 
riscos previsíveis. Não esquecer a proteção dos pesquisadores nos casos em que 
houver riscos para os mesmos. Caso não haja desconfortos ou riscos previsíveis ou 
passíveis de prevenção, apenas cite que não haverá medidas de proteção, pois não 
há risco ou desconforto previsível. Não utilize apenas a frase “Não aplicável”. 
 
6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no 
momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 
 
7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizada 
nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano 
decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável. 
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8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem-estar físico. 
Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  
  
9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo 
que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais 
não sejam mencionados. 
  
10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-
UNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 
3561-6200, sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos 
sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 
  
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial 
(is) e final (is) desta pesquisa. 
 
 
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às 
dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento 
em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 
  
 Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 
  
 
 
__________________________________ 
Participante da pesquisa 
  
  
 
 
____________________________________ 
Pesquisador Responsável pelo Projeto 
    
 
  
  
 
Testemunha: 
 
________________________________  
Nome: 
 
 
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
participante da pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O representante 
deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador 
responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, 
apondo sua assinatura na última página do referido termo. 


