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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou conhecer a implementação da política 

pública educacional inclusiva, e analisou documentos que pudessem revelar o processo 

de inclusão na Cultura Escolar da Educação Infantil, numa escola da rede pública 

municipal de Educação em Carbonita – MG. A tentativa foi compreender o processo de 

inclusão de alunos com deficiência na Educação Infantil. Realizamos uma revisão 

bibliográfica sobre o processo histórico da Educação Infantil da Educação Inclusiva e 

levantamos características a respeito da Educação Física na Educação Infantil. 

Objetivamos neste trabalho, conhecer o processo de inclusão dos alunos com deficiência 

numa unidade escolar da Educação Infantil na rede pública municipal de Carbonita – 

MG. Quanto aos objetivos específicos: Investigar os documentos legais do currículo 

escolar e saber sobre as ações inclusivas planejadas na Educação Infantil; Perceber as 

contradições entre a legislação da Educação Inclusiva e as ações curriculares concretas da 

Educação Infantil; Compreender o processo de inclusão escolar nesta rede pública 

municipal. As seguintes questões moveram este estudo: É possível perceber a equidade de 

condições para o acesso e a permanência na escola para todos os alunos? É possível 

conhecer quais são as deliberações nos documentos analisados para saber sobre o 

atendimento educacional especializado as pessoas com deficiência, realizada na 

Educação Infantil na rede pública municipal de Carbonita – MG? As garantias de 

qualidade de inclusão, do acesso e da permanência de crianças com deficiência na rede 

pública da cidade de Carbonita – MG, também passam por questões metodológicas e 

epistemológicas, sendo assim, nos documentos investigados, é possível identificar quais 

perspectivas metodológicas e epistemológica do ensino da Educação Física na Educação 

Infantil baseiam o presente trabalho pedagógico na rede investigada? Este trabalho de 

pesquisa social, de característica qualitativa, do tipo documental, foi realizado através da 

Investigação Documental do Regimento Escolar Municipal, Projeto Político Pedagógico 

e os Planos de Ensino. Com base nos documentos analisados foi possível perceber a 

prevalência de uma educação inclusiva na rede pública municipal da presente cidade, 

porém se faz necessário retornar ao lócus para realizar uma nova pesquisa etnográfica 

para conhecer de forma mais sucinta a realidade. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil, Inclusão, Educação Física Escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, é uma pesquisa social, de caráter 

qualitativo, do tipo documental, que busca conhecer a implementação da política pública 

educacional inclusiva, na Educação Infantil, da rede pública municipal de educação em 

Carbonita-MG. 

Para melhor entendimento acerca do tema, primeiramente, iremos apresentar 

uma breve revisão a respeito da questão da política pública inclusiva, em seguida, 

apresentamos algumas características da Educação Infantil. 

Barreta & Canan (2012) indicam que os estudos sobre política pública 

educacional buscam compreender qual o papel do Estado na promoção de tais ações que 

deliberam para superar as demandas educacionais, e ainda, acompanhar a sua 

implementação. As autoras reconhecem outros objetivos deste campo de investigação, 

dentre eles, destacamos aquele que busca, enquanto objetivo, analisar as garantias para 

que os sujeitos estejam incluídos na escola, de interagir, socializar-se e aprender, e saber 

conviver com atitudes de respeito em contato com as diferenças e com a diversidade. 

A política pública educacional inclusiva começa a ser cristalizada a partir da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde a mesma garante o acesso 

igualitário a escola e o atendimento especializado para as pessoas que possuem algum 

tipo de deficiência. Já no ano seguinte ocorreu a implementação da Lei Federal nº. 7.853, 

de 24 de outubro de 1989, possuindo como objetivo o apoio a pessoas com deficiência e 

sua integração social (BARRETA & CANAN, 2012). 

Carneiro (2012) relaciona outras ações legais que visaram ampliar o sentido 

pleno de cidadania para pessoas com deficiência, seguem tais medidas: a Declaração de 

Salamanca (1994); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394, de 

20 de Dezembro de 1996. A autora lembra que a educação inclusiva no Brasil foi 

impulsionada após a Conferência de Salamanca (1994), e indica que a Constituição 

Federal de 1988, prevê que todas as declarações feitas no Brasil, ou que o governo 

brasileiro seja signatário, deve entrar em vigor no momento que a mesma é aprovada.  
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Para pensar políticas públicas inclusivas em Educação, torna-se necessário 

refletir sobre o lugar e o direito, pelo qual as pessoas com deficiência, devem ter garantias 

ao atendimento escolarizado com qualidade. Menezes & Dechichi (2012) corroboram ao 

lembrar que, as crianças com algum tipo de deficiência, em idade pré-escolar, recebem 

atendimento em creches e escolas, entretanto, tal ação educativa é baseada na visão 

assistencialista da educação infantil, sendo assim observar que essas crianças eram 

direcionadas a pequenos grupos, sendo excluídas dos demais.  

Carneiro (2012) lembra que a historiografia das políticas públicas 

educacionais no Brasil, revelam que as crianças com deficiência, receberam atendimento 

especializado, a partir de 1854, quando D. Pedro II criou o Imperial Instituto de Meninos 

Cegos e em 1891 passou a se chamar Instituto Benjamim Constant, sediado na cidade do 

Rio de Janeiro, que atende até os dias atuais, as crianças com cegueira, e ainda é 

referência de qualidade no atendimento educacional especializado para deficientes 

visuais.  

Outro espaço escolar de referência criado neste período, no ano de 1857 foi o 

atual Imperial Instituto dos Surdos – Mudos, que hoje se tornou o Instituto Nacional para 

Educação de Surdos (INES), criado pela Lei nº 939 ou (839), no dia 26 de setembro. De 

acordo com STROBEL (2009): 

Foi nesta escola que surgiu, da mistura da língua de sinais francesa com os 

sistemas já usados pelos surdos de várias regiões do Brasil, a LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais). Dezembro do mesmo ano, o Eduardo Huet apresentou ao 

grupo de pessoas na presença do imperador D. Pedro II os resultados de seu 

trabalho causando boa impressão. (pág. 24) 

 

No processo de redemocratização dos anos de 1980, as pessoas com 

deficiência tiveram suas garantias de cidadania conquistadas no caráter substantivo, e no 

caráter concreto, é possível perceber que o distanciamento entre o que se garantiu nos 

textos legais (substantivos) com aquilo que de fato se cristaliza, por exemplo, ausência de 

acessibilidade nas cidades e nos prédios públicos.  

Conforme a historiografia da Educação nos revela, havia a preocupação de 

oferecer ensino/atendimento especializado na corte, durante o segundo reinado. 

Atualmente, é possível perceber a preocupação em oferecer atendimento especializado 

para todos, porém, algumas dificuldades podem ser relacionadas na busca de garantir o 
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pleno atendimento, tais como: a falta de treinamento especializado aos profissionais da 

educação inclusiva, falta de ferramentas didáticas e o paradoxo entre inclusão/exclusão. 

Além disso, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008): 

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a 

escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada 

nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do 

processo de democratização da escola, evidencia-se o paradoxo 

inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas 

continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões 

homogeneizadores da escola (pág. 06). 

 

A educação de infantis é uma medida que requer atenção dos gestores 

públicos. Em comparação com a macropolítica, é possível pensar na micropolítica, 

conhecer a realidade de inclusão numa rede pública municipal, através de pesquisa dos 

documentos legais que normatizam o seu atendimento? Dentre as deliberações 

substantivas e concretas, que garantam a plena garantia e qualidade do atendimento 

escolarizado, é possível saber quais são as estratégias implementadas para possibilitar a 

permanência de crianças em creches e pré-escolas? Segundo o documento legal da 

Política Pública de Educação Infantil no Brasil, as Diretrizes Curriculares para Qualidade 

da Educação Infantil (BRASIL, 2010), prevê que a Educação Infantil é a: 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais 

se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de 

crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 

parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social (pág. 12). 

 

As Diretrizes Curriculares para Qualidade da Educação Infantil (BRASIL, 

2010) defende que as crianças de 04 a 05 anos, tenham a obrigatoriedade de estarem 

matriculadas até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula, ou seja, toda criança 

deve ser matriculada pelos seus pais, e as redes devem ofertar vagas, que sejam ocupadas 

em alguma creche, e de preferência próximas das residências familiares das crianças. 

Quais são os limites e as dificuldades para o atendimento escolarizado na 

primeira infância? Em nossa revisão teórica, dentre os limites e os desafios apresentados 

na literatura, as grandes dificuldades enfrentadas pela Educação Infantil se baseiam na 
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distinção entre aquilo que se relacionam com as ações de cuidados da criança, com as 

ações educativas (Kuhlmann Jr (2000), e Kramer (2016). Dentre estes aspectos, que 

merecem ser relativizados, destacamos o que são observados em creches ou pré-escolas: 

as crianças em sala de aula são posicionadas em filas indianas, o trabalho escolar ou o 

tempo de socialização escolar é desenvolvido entre carteiras, os espaços de higiene e de 

descanso são inadequados, ausência de aulas de Educação Física, ausência de 

metodologias para o trabalho educativo inclusivo na Educação Infantil.  

Reconhecemos a necessidade da promoção escolarizada e sistematizada para 

todos os sujeitos infantis, e defendemos que as medidas legais garantidas pelo Estado, em 

oportunizar a todos os cidadãos, o acesso à Educação Básica com qualidade, devem ser 

cristalizadas. As condições favoráveis de inserção com qualidade nos processos 

educativos na Educação Infantil estão situadas entre o cuidar e o educar, e relacionamos 

algumas questões de conteúdos escolares na primeira infância: convívio com as demais 

pessoas, conhecer as regras de convivência social, sobretudo, é possível compreender que 

as crianças menores necessitam de mais cuidados e estimulação cognitiva e motora, e os 

mais velhos, precisam ser preparados para os anos iniciais do ensino fundamental. 

Cerisara (1997) corrobora nesta análise sobre o trabalho pedagógico que visa o 

desenvolvimento infantil ao considerar que: 

(…) as concepções Wallonianas a respeito do movimento apontam para 

condições tônico posturais das crianças, diferentes a cada etapa do seu 

desenvolvimento, o que deveria ajudar a repensar as exigências das instituições 

educativas no que diz respeito a organização espaço-temporal das mesmas e 

sua adequação as crianças de 0 a 6 anos (p.49). 

 

O presente estudo busca analisar a realidade do processo de inclusão na 

Educação Infantil da rede pública municipal em Carbonita-MG, situada a 136,6 km de 

Diamantina, seguindo pela BR 367. Com base no Censo do IBGE 2010, a cidade de 

apresentou uma população estimada de 7.773 pessoas residentes, destas, 231 pessoas 

possuíam deficiência mental/intelectual. Selecionamos nesta pesquisa social, do tipo 

documental, de caráter qualitativo, uma unidade escolar que atende a Educação Infantil, 

na rede de ensino pública municipal investigada. Nossa tentativa é de compreender o 

processo de inclusão de alunos com deficiência física ou intelectual neste nível de ensino. 

Buscamos conhecer esta realidade através dos seguintes instrumentos de 
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coleta de dados: análise de documentos legais (Regimento Escolar, Planos de Ensino e 

Projeto Político Pedagógico). No capítulo de apresentação dos resultados coletados no 

campo de investigação, realizamos um confronto entre os dados teóricos da revisão de 

literatura com os dados coletados nos documentos, e assim, emitimos um juízo de valor 

sobre a realidade do processo de inclusão na Educação Infantil na rede pública municipal 

em Carbonita-MG. 

Com base nesta problematização inicial, possibilitamos pensar para este 

estudo, as seguintes questões: É possível perceber a igualdade de condições para o acesso 

e a permanência na escola para todos os alunos? O atendimento educacional 

especializado as pessoas com deficiência é realizada na Educação Infantil na rede pública 

municipal de Carbonita – MG de maneira satisfatória? As garantias de qualidade de 

inclusão, do acesso e da permanência de crianças com deficiência na rede pública da 

cidade de Carbonita – MG, também passam por questões metodológicas e 

epistemológicas? Sendo assim, nos documentos investigados, é possível identificar quais 

perspectivas metodológicas e epistemológica do ensino da Educação Física na rede 

pública de Educação Infantil investigada se baseia? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer a realidade do processo de inclusão dos alunos com deficiência nas atividades 

curriculares nas turmas de Educação Infantil na rede pública municipal em Carbonita – 

MG através de análise documental dos textos substantivos. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Investigar nos documentos legais do currículo escolar, Planos de Ensino, Projeto Político 

Pedagógico e Regimento Municipal Escolar, que sinalizam atividades e estratégias de 

ensino que garantam ações inclusivas na Educação Infantil; 

Perceber as contradições entre aquilo que está previsto na Legislação da Educação 

Inclusiva, nos textos substantivos, em comparação com as ações curriculares cristalizadas 

na Educação Infantil da rede municipal pública de Carbonita – MG; 

Compreender o lugar da Educação pelo movimento no processo de inclusão escolar na 

Educação Infantil da rede pública municipal de Carbonita – MG. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Este trabalho de conclusão de curso se justifica por três razões: pessoais, 

políticas e acadêmicas. Por razões pessoais, após concluir minha trajetória escolar na 

Educação Básica, que foi realizada integralmente em Escola Pública, tive a oportunidade 

de continuar os meus estudos numa Universidade Pública Federal. Esta instituição 

pública de ensino superior, localiza-se a menos de duas horas da minha cidade, 

Carbonita-MG. A minha preocupação e de toda família era de estar um pouco distante da 

cidade, dos meus familiares e dos amigos. O que motivou manter-me na cidade de 

Diamantina-MG foi o desejo de me tornar uma professora de Educação Física. 

A medida que minha trajetória acadêmica avançou, ampliei minha dedicação 

aos estudos, e dentre os conhecimentos ampliados e apreendidos, destaco a perspectiva da 

Educação Inclusiva. Sempre levantei alguns questionamentos sobre o processo de 

inclusão das pessoas com deficiência física e das pessoas com deficiência intelectual, 

devido ao fato de ter convivido com estas pessoas na adolescência, fiz alguns 

questionamentos: como está pessoa se interage com a sociedade? As cidades estão 

preparadas para ofertar acessibilidade plena para pessoas com deficiência física? Será que 

a mesma está feliz? Possui oportunidades de escolarização sistematizada? As instituições 

escolares apresentam estratégias metodológicas de promoção de uma educação inclusiva? 

Através destes questionamentos tentei buscar desenvolver um projeto de pesquisa de 

conclusão de curso que conseguisse ajudar-me a entender este processo de inclusão 

escolar. 

Em um dos períodos pude ter o contato com a disciplina Educação Física para 

Portadores de Necessidades Especiais, e durante as atividades do Estágio I (Ensino 

Infantil), a turma que tive a oportunidade de acompanhar, teve a presença de um aluno 

apresentava deficiência intelectual, sendo sempre acompanhado por uma professora de 

apoio, porém, ela não o acompanhava nas aulas de Educação Física. Como a mesma era 

dada pela própria regente de turma, não tinha muito que fazer. Com base nesta 

experiência tentei dialogar com a questão da inclusão na minha cidade natal. 

Por razões políticas, existem várias leis que defendem uma escola inclusiva, 
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temos a Constituição Federal de 1988, Declaração de Salamanca (1994), LDB 9.394/96, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e o Currículo Básico Comum 

do Ensino Fundamental na rede pública Estadual de Minas Gerais, mas será que estes 

textos substantivos estão sendo plenamente cristalizados? Justificamos a realização desta 

pesquisa documental, pela razão política, em virtude da necessidade de realização de 

investigações sobre o processo de educação inclusiva. Saber se as pessoas com 

deficiência estão sendo contempladas em seu direito de acesso a uma política pública 

inclusiva ou apenas as deliberações legais estão no papel sem ser cristalizadas? Entendo 

que podemos contribuir neste processo através da produção de pesquisas no campo da 

educação inclusiva, com finalidade de ampliar caminhos e perspectivas para uma 

educação que tenha equidade e emancipação dos todos os sujeitos. 

Por razões acadêmicas, justifico a realização desta pesquisa, em virtude dos 

Licenciandos em Educação Física terem acesso na grade curricular, aos conteúdos que 

dialogam sobre as relações de poder no currículo escolar, e durante os estágios 

supervisionados e as práticas de ensino, acumulamos experiências sobre a cultura escolar. 

Os debates frequentes elaborados a partir das experiências acumuladas possibilitaram 

levantar reflexões em relação aos currículos escolares e as suas contradições, se 

compararmos com aquilo que estão dispostos nas Legislações, com o que se cristaliza na 

ação educativa, é possível emitir o parecer de que a implementação das políticas públicas 

educacionais inclusivas apresenta amplas falhas.  

Compreendo que esta pesquisa contribuirá para o campo acadêmico, 

sobretudo, ampliar as perspectivas de realização de investigação no campo escolar e 

inclusivo, e penso que a Educação Física Escolar pode trazer contribuições significativas 

para o processo de inclusão dos alunos com deficiência, entretanto, é preciso saber quais 

estratégias de ensino as instituições escolares, que ofertam a Educação Física, conseguem 

contribuir para o desenvolvimento pleno de discentes com ou sem deficiência. 
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3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa de conclusão de curso é do tipo social, de caráter 

qualitativo, do tipo documental, que buscou conhecer a realidade do processo de inclusão 

na rede pública municipal de Educação Infantil, da cidade de Carbonita-MG. A pesquisa 

levantou alguns documentos adotados para realizar a investigação: Regimento Escolar 

Municipal; Projeto Político Pedagógico, Plano de Ensino.  

Para responder as indagações feitas na introdução foi feito uma pesquisa 

qualitativa de caráter social, e recorremos a MINAYO (2002) que define:  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

Ou seja, ela 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 reduzidos à 

operacionalização de variáveis (pág. 21). 

 

Esta pesquisa social adotou o tipo documental, de acordo com GIL (2008) 

pode ser entendida como: “a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa” (pág. 51). Realizamos leitura e análise dos seguintes documentos 

substantivos: Regimento Escolar Municipal; Projeto Político Pedagógico e Plano de 

Ensino da unidade escolar investigada. A investigação destes documentos buscou 

conhecer no corpo textual, se há elementos que revelam o processo de inclusão de alunos 

com deficiência física e deficiência intelectual. 

Havíamos pensado em elaborar uma segunda etapa de pesquisa, que seria 

uma coleta de dados empíricos, no uso de entrevista focal com atores sociais que atuam 

na unidade escolar, da rede pública municipal investigada. Devido a incompatibilidade de 

calendário entre a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com o 

calendário das redes públicas de ensino, não conseguimos realizar as entrevistas, e 

retiramos esta etapa da pesquisa.  

Foi preciso realizar outra alteração no cronograma de realização desta 

pesquisa. Durante o processo de coleta de dados documentais, tivemos que mudar o lócus 

de investigação, e trocamos de unidade escolar, em razão da Educação Infantil, ter sido 

encaminhada para outra unidade escolar. A unidade escolar que inicialmente 
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selecionamos para realização desta pesquisa manteve o atendimento para o Ensino 

Fundamental.  

A escolha do lócus de investigação sofreu alteração, por razões já esclarecidas 

no parágrafo anterior. Por questões éticas o nome da escola será preservado, e não será 

revelado, e solicitamos autorização da gestão da unidade escolar para realização desta 

pesquisa. Entregamos na unidade escolar, uma declaração de apresentação, e solicitação 

de autorização para realizar a pesquisa, com descrição do cronograma da pesquisa, de 

quais documentos seriam necessários para coletar dados. 

Para análise dos documentos foi preciso entrar em contato com a Secretaria 

Municipal de Educação, em razão do período de coleta de dados ter sido realizado 

durante o recesso escolar. A unidade escolar estava fechada, e tivemos acesso permitido, 

com o gentil acompanhamento de uma funcionária da própria unidade escolar, que estaria 

com a chave, e realizou abertura do prédio, além de entregar os documentos necessários 

para análise. 

A análise dos dados buscou confrontar os dados teóricos com os dados 

documentais, para emitir uma descrição analítica dos resultados da investigação sobre a 

política pública inclusiva na Educação Infantil da rede pública investigada. Confrontamos 

dados da revisão de literatura sobre Educação Infantil e Educação Inclusiva com o que se 

revelou no corpo textual dos documentos adotados para realização desta pesquisa.  
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo apresentamos a revisão da literatura sobre Educação Infantil, 

Educação Inclusiva e Educação Física Escolar. Nossa tentativa é levantar dados teóricos 

que sustentem a investigação desta pesquisa sobre o processo de implementação das 

políticas públicas inclusivas na Educação Infantil na rede pública municipal de Carbonita 

– MG. 

Adotamos a divisão deste capítulo em História da Educação Infantil, 

Educação Inclusiva na Educação Infantil e Educação Física na Educação Infantil. 

Compreendemos que está distribuição facilitará o trabalho de análise dos documentos 

substantivos da rede investigada, e possibilitará o cruzamento de dados teóricos e 

documentais que serão confrontados no capítulo seguinte, de análise dos dados.  

  

4.1 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Educação Infantil foi criada a partir de uma visão assistencialista e 

compensatória, o cuidar era a essência desta ação educativa. Kuhlmann Jr (2000), Kramer 

(2016), Cavalieri (2007), Menezes & Dechichi (2012) e Carneiro (2012), compreendem 

que o surgimento da sistematização do tempo escolar para cuidar das crianças foi 

ampliado em razão da divisão social do trabalho, tendo em vista que, havia necessidade 

de cuidados com os filhos de pais que cumpriam jornada de trabalho fora do lar. Este 

cuidar se baseou em cumprir as funções primárias de higiene, alimentação e outras 

condições e situações básicas.  

Kuhlmann Jr (2000) compreende que apesar desta visão assistencialista, a 

Educação Infantil enfrentou grandes transformações durante vários períodos, até alcançar 

o atual estágio de implementação no campo educacional, porém, sua característica 

assistencialista permanece presente em algumas das unidades escolares pelo Brasil.  
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Com base nesta visão do cuidar e do educar, que se tornaram principais 

princípios da Educação Infantil, a respeito da construção do conhecimento na Educação 

Infantil é possível pensar como o brincar entraria nesta construção? Fortuna (2000) 

corrobora e opina que:  

(...) os educadores de crianças pequenas, recusando-se a admitir sua 

responsabilidade pedagógica, promovem o brincar; os educadores das demais 

séries de ensino promovem o estudar. Outros tantos, tentando ultrapassar esta 

dicotomia, acabam por reforçá-la, pois, com frequência, a relação jogo 

aprendizagem invocada privilegia a influência do ensino dirigido sobre o jogo, 

descaracterizando-o ao sufocá-lo (p.03).  

 

Desta maneira é possível perceber que o jogo, enquanto conteúdo e 

ferramenta de ensino, insere-se na grade curricular da Educação Infantil, enquanto aos 

anos sequentes, o jogo não possui espaço significativo na grade curricular do ensino 

fundamental e do ensino médio devido ao foco central de apresentar conteúdos 

sistematizados que atendam aos processos seletivos aos cursos de graduação do ensino 

superior.  Este sentido dado aos conteúdos, de apenas selecionar e apresentar aqueles que 

possibilitem acúmulo de conhecimentos, dentre eles, privilegia aqueles que são cobrados 

em exames de seleção ao acesso ao Ensino Superior, revelam a relação hierárquica 

existente entre jogo e aprendizagem. Na contramão deste sentido de predileção do jogo 

em dois dos três níveis de ensino da Educação Básica, Neira (2009) corrobora neste 

trecho, e faz uma defesa do jogo, e considera que: “(...) o jogo é que vai possibilitar o 

desenvolvimento infantil, que por sua vez, passou a ser caracterizado como a 

possibilidade do desenvolvimento do conhecimento” (p.36). 

Kuhlmann Jr (2000) e Fortuna (2000) compreendem que as visões 

assistenciais e compensatórias na Educação Infantil comprometem as potencialidades que 

os jogos podem promover em benefício ao desenvolvimento da criança. Sobretudo, 

limitam a liberdade e capacidade criativa de construção dos jogos e das brincadeiras, em 

razão das atividades escolares estarem direcionadas para atender as necessidades básicas 

da criança.  

A política pública de oferta e expansão da Educação Infantil é recente no 

Brasil, por volta da década de 1980, foram criadas as creches com intuito de ampliar o 

atendimento de crianças de 0 a 6 anos de idade, em razão de apenas crianças a partir dos 
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7 anos terem sido atendidas com regularidade nas instituições escolares do ensino 

fundamental. Kuhlmann Jr (2000) considera que na Educação Infantil, a presença de 

crianças abaixo dos 7 anos era facultativa, e por outro lado, os mais novos necessitavam 

de maior acompanhamento, dentre as preocupações, havia o risco de desenvolverem 

doenças, e as taxas de mortalidade infantil eram elevadas. Outro problema sinalizado pelo 

autor, as crianças de baixa renda ou de camadas populares não conseguiam acesso, e 

quando matriculadas em creches, havia outro problema, muitas destas instituições não 

apresentavam um planejamento adequado, que pudesse avançar para o além do apenas 

cuidar, que realmente elaborassem uma ação educativa voltada para desenvolvimento 

infantil em seu aspecto motor, cognitivo, afetivo e social. 

A Educação Infantil é uma conquista social que se consolidou através de 

vários movimentos que ocorreram antes da Constituição Federal de 1988, foram 

movimentos idealizados por mulheres, trabalhadores e profissionais da Educação. 

BRASIL (2010). Kramer (2016) lembra que estes movimentos sociais tiveram importante 

papel na promoção e na garantia do direito a educação para crianças de 0 a 6 anos de 

idade. Autora ainda menciona que a educação é dever do Estado, que tem obrigatoriedade 

de ofertar espaços de formação e escolarização, ou seja, as creches e pré-escolas, ainda 

afirma sobre a valorização e importância dos movimentos sociais, que lutaram para que 

este direito a Educação Infantil fosse garantido na Constituição Federal de 1988, e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e na LDB 9.394/96. 

A luta pela garantia de acesso a escolarização dos infantis é anterior a 

Constituição Federal de 1988, em 1974, o pré-escolar começou a ser tratado enquanto 

política pública, com a criação da Coordenação de Educação Pré-Escolar 

(MEC/COEPRE). Kramer (2016) considera que com a criação desta coordenação do 

MEC, o pré-escolar começou a ser visto como uma necessidade. 

Em 1981, foi lançado o Programa Nacional de Educação Pré-Escolar, e seus 

objetivos foram de atender as crianças, porém, os investimentos não foram ampliados 

para se garantir o acesso de todos os infantis, dois aspectos caracterizam esta medida 

estatal: baixo custo/recurso disponibilizado e desprendimento do 1° grau (atual Ensino 

Fundamental). Kramer (2016) sinaliza que uma educação com baixos custos tem suas 

peculiaridades e compromete a qualidade no atendimento, e por isso, que os movimentos 
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sociais mantiveram suas reivindicações, com frequentes denúncias que indicaram a 

precariedade e ausência de qualidade nas ações ofertadas neste programa.   

Kuhlmann Jr (2000) recorda que por volta da década de 1990, a Educação 

Infantil sofreu transformações, devido à consolidação da Constituição Federal de 1988, e 

posteriormente com a LDB 9.394/96. Com esses acontecimentos, a Educação Infantil 

passou a ser a primeira etapa da Educação Básica (acrescida do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio), atendendo as crianças de 0 a 6 anos de idade, porém era possível observar 

uma grande dificuldade na ampliação de sua oferta, em razão da indissociabilidade entre 

as necessidades de cuidado com a criança, com as atividades curriculares que promovem 

os saberes educativos. 

O autor considera que a expansão do acesso à Educação Infantil pode ser 

resumida pelos seguintes aspectos: fato de ser considerada direito da criança ao 

atendimento especializado do cuidar e educar em creches e pré-escolas, e a necessidade 

da mulher em exercer a dupla jornada de trabalho (afazeres domésticos e inserção no 

mercado de trabalho), em suma, a junção da luta pela garantia ao acesso de crianças a 

escolarização sistematizada, acontecia ao mesmo tempo da luta das mulheres pelo direito 

a inserção ao mercado de trabalho. A questão central é saber se este atendimento era 

ampliado para crianças de camadas populares, na opinião do autor, muitas vezes o seu 

direito a educação era negado. 

A Educação Infantil possuía uma visão assistencialista, ou seja, dava 

assistência as crianças, como cuidados higiênicos, alimentação, enquanto os pais estavam 

ausentes devido a jornada de trabalho. Algumas inquietações provocaram debates sobre 

este modelo de educação, dentre eles, o autor destaca havia nestes processos educativos 

uma orientação assistencialista ou pedagógica. Kuhlmann Jr (2000) 

Outro aspecto que Kuhlmann Jr (2000) esclarece é a reflexão sobre o caráter 

assistencialista no atendimento aos infantis. Em instituições de atendimento aos infantis, 

de caráter confessional (espaços em igrejas), as creches criadas, não tinham profissionais 

especializados para exercer tais funções para promover o atendimento pedagógico para as 

crianças. Na realidade, quem realizava o atendimento eram mulheres religiosas, que 

atendiam nessas instituições, e não possuíam qualificação e formação acadêmica. Talvez 

este tenha sido o impulsionador para ampliar a formação de profissionais da educação, 
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com objetivo de atender a demanda da Educação Infantil, e somente após o conhecimento 

da puericultura, foram criados o currículo da escola normal e da formação das professoras 

com intuito de qualificar a formação das (os) futuras (os) profissionais para atendimento 

dos infantis em instituições que promovem a escolarização.  

O processo de ampliação no acesso de infantis ao sistema escolarizado de 

atendimento não se resume a superação da relação entre cuidar e educar, ou na 

perspectiva de qualificar os profissionais que promoveram o atendimento pedagógico. Ele 

perpassa por questões de seleção de conteúdos a serem inseridos na grade curricular da 

Educação Infantil. Kuhlmann Jr (2000) recorda que no final do Império, ocorreu uma 

transformação nos processos educativos, e nas instituições escolares, passou-se a inserir 

nas grades curriculares os seguintes conteúdos: folclore, brincadeiras e jogos infantis. 

Neste processo, insere a Educação Física na grade curricular, com perspectivas da 

ginástica, que enfatiza a cultura do corpo, a cultura física com característica eugenista e 

higienista. 

Nesta trajetória histórica do atendimento da criança de 0 a 6 anos no Brasil, 

Kuhlmann Jr (2000) relata que foram criadas diferentes entidades públicas e filantrópicas, 

que buscavam atender a demanda de acesso as creches e as pré-escolas, e também houve 

a extinção de outras entidades, e estas instituições buscavam alcançar os mesmos 

objetivos, que era de atender as crianças nos aspectos da saúde, da assistência e da 

educação. Esta pode ser a gênese do atual estágio de conflito entre os limites entre o 

cuidar e o educar. Recoremos a Kramer (2016), que nos auxilia na busca pelo 

entendimento desta problematização, e a autora sinaliza que há um ato falho neste 

processo que insere: 

(...) saúde, assistência e educação não se articularam ao longo da história; ao 

contrário, o atendimento ramificou-se, sem que uma das esferas se considere 

responsável. Cada uma das áreas foi apontada como causa, sem uma 

transformação das condições de vida das crianças (pág. 800). 
 

Carneiro (2012) reconhece que somente a partir da Constituição de 1988, a 

visão assistencialista e compensatória de atendimento na educação infantil sofreu 

alteração significativa, sendo enfatizado como direito à educação voltada para cidadania, 

autonomia e pleno desenvolvimento na infância. Mesmo com esta ampliação, deve-se 
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levar em consideração que apenas garantias substantivas (textos legais/legislação) não 

resolveram o problema, o que se faz necessário é constituir um planejamento adequado 

que atenda a realidade da instituição escolar, para que o direito da criança não seja 

violado. 

 

4.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O processo de Inclusão na Educação, enquanto medida substantiva, teve sua 

implantação com a Declaração de Salamanca, publicada na Espanha, em 1994, tendo 

como objetivo desenvolver programas que atendessem as necessidades educativas 

especiais da diversidade existente no meio educacional. Menezes e Dechichi (2012) 

consideram que esta medida legal deve ser somada a outras ações, a Constituição Federal 

de 1988, a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a LDB 9.394/96. 

De acordo com a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994): “as crianças e 

jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que 

a elas se devem adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 

encontro destas necessidades” (pág. 8). Desta maneira, as crianças que possuem algum 

tipo de necessidades educativas especiais devem estar matriculadas, e frequentando 

escolas regulares, desde que a mesma instituição ofereça uma pedagogia que compreenda 

a realidade e necessidades deste discente especial, para ser capaz de melhor atendê-lo. 

Menezes & Dechichi (2012) sinalizam que o movimento de inclusão na 

Educação apresenta dimensão mundial, sendo baseada nos direitos humanos e na 

cidadania, tece como objetivo a superação da discriminação, e busca promover a 

igualdade, sobretudo, o convívio com a diferença. Dentre as expectativas deste processo, 

estão a erradicação com as formas que promovem e ampliam as exclusões e segregações 

de pessoas com deficiência em instituições escolares e nas comunidades.  

A inclusão visa atender uma demanda histórica se pensarmos na constituição 

do espaço escolar, que teve como principal característica, ser um lugar que atendia e 
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promovia privilégios, em razão de um pequeno grupo ter seu acesso. Este grupo 

privilegiado, preferencialmente é composto por crianças e jovens egressas de camadas 

médias e altas da sociedade. Mesmo no caso das crianças com deficiência, egressas de 

camadas mais privilegiadas, e com à expansão do acesso a escolarização, era possível 

observar que não tiveram acesso à escola regular, eram escolarizados em ambientes 

segregado de ensino em virtude da ausência de política pública inclusiva. Por isso, pensar 

uma educação inclusiva é pensar em uma escola para todos, onde todos saibam conviver 

com as diferenças, que se respeitem o direito das pessoas com deficiência de ter acesso ao 

ensino, sobremaneira, atender a dívida histórica que a sociedade possui devido ao não 

atendimento de pessoas com necessidades educativas especiais ao longo de sua trajetória.  

Menezes & Dechichi (2012) entendem que existam diferentes políticas que 

defendem o direito a inclusão, porém, quando se analisa o seu uso prático, é possível 

perceber como essa inclusão é frágil. Tal vulnerabilidade, geralmente, é devido à ausência 

da disposição de recursos e a falta de capacitação dos professores para lidarem com as 

diferenças. Desta maneira se faz necessário promover organização do espaço escolar para 

atendimento com qualidade de uma Educação Inclusiva, que requer além de profissionais 

qualificados, a disposição de recursos materiais e pedagógicos que facilitem a 

distribuição do tempo escolar. 

Carneiro (20012) lembra sobre o equívoco de uma proposta ou tentativa de 

promoção de Educação Inclusiva, que tinha como meta, aproximação e normalização da 

metodologia de ensino, que era transmitida tanto para os discentes com deficiência, como 

para os discentes sem deficiência, sem inserção de adequações metodológicas necessárias 

para que os discentes com deficiência pudessem acompanhar o processo educativo.  A 

autora percebeu que este modelo educativo tão pouco contribuiu para o desenvolvimento 

acadêmico dos discentes com deficiência, devido as suas características, a instituição 

escolar cometia o equívoco de não respeitar as diferenças entre aqueles discentes com e 

sem deficiência. Atualmente há uma percepção nas instituições escolares que busquem 

superar este equívoco? Mesmo que o debate sobre educação inclusiva tem sido ampliado, 

entendemos que seja necessário possibilitar reflexões sobre quais estratégias devem ser 

adotadas pelas escolas, na busca de um caminho que de fato promova a inclusão e o pleno 

convívio dos discentes com e sem deficiência. 
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Carneiro (2012) sugere a necessidade de acontecer algumas mudanças nas 

políticas públicas inclusivas que envolvem as seguintes ordens: estruturais, econômicas, 

instrumentais, recursos humanos e pedagógicos. O documento da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) prevê a 

identificação normativa de adequações que precisam ser inseridas nos processos de 

socialização educativa aos discentes que requerem atendimento educativo especializado: 

A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania 

fundamentado no reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos, 

decorre uma identificação dos mecanismos e processos de hierarquização que 

operam na regulação e produção das desigualdades. Essa problematização 

explicita os processos normativos de distinção dos estudantes em razão de 

características intelectuais, físicas, culturais, sociais e lingüísticas, entre outras, 

estruturantes do modelo tradicional de educação escolar (pág. 06). 
 

Carneiro (2012) compreende que para transformar uma escola em inclusiva se 

faz necessário buscar colaboração entre os atores sociais envolvidos no seu processo 

educativo, seja através de uma relação de planejamento e execução de um plano de 

ensino, realizado em parceria do docente especializado com o docente regente; 

estabelecer rede de apoios que podem ser juntamente com a comunidade, e que envolva 

as instituições de atendimento na área da saúde e da assistência social. Estas são algumas 

das possibilidades que ampliam o atendimento de qualidade para todos os discentes, e 

não somente para aqueles com deficiência. Desta maneira é possível superar à cultura da 

escola onde o trabalho é realizado de maneira isolada e individualizada, o que se busca ao 

adotar este mecanismo, é de promover uma cultura colaborativa de trabalho entre todos 

os envolvidos no processo de inclusão social. 

 

 

4.3 EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Guirra & Prodócimo (2010) relatam que desde o nascimento da criança, a 
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família se torna responsável pela oferta de experiências, que contribuam para o seu 

desenvolvimento educacional e social, posteriormente, a escola assume as 

responsabilidades de promover o desenvolvimento infantil através das suas atividades e 

práticas curriculares, e quem promove este agir educativo são as docentes regentes, em 

geral, possuem formação em Pedagogia, e se tornam referência da promoção deste 

trabalho educativo.  

Quem tem a responsabilidade de promover o trabalho pedagógico da cultura 

corporal para os discentes infantis? As professoras regentes, com formação em Pedagogia 

são aquelas que realizam esta tarefa curricular? Através de uma breve descrição de 

experiência empírica, durante o momento de Estágio Supervisionado na Educação 

Infantil foi possível identificar que as docentes regentes se sentem incapacitadas em 

realizar o trabalho pedagógico das práticas corporais, e compreendem que este papel deve 

ser atribuído ao professor de Educação Física. 

Guirra & Prodócimo (2010) corroboram na compreensão das regentes que 

apresentamos na breve descrição empírica sinalizada no parágrafo anterior, que na 

Educação Infantil é necessário que não ocorra à separação do brincar e do aprender, para 

isso, as pedagogas e/ou docentes regentes, necessitam apresentar atividades que 

despertem o conhecimento da criança e potencialize o seu desenvolvimento cognitivo, 

que lhe façam sentir prazer, e que desperte o interesse dos discentes. Além disso, é 

preciso que a organização do tempo não seja de forma autoritária, que venha a ferir a 

relação existente entre o brincar e o aprender. 

Para Guirra & Prodócimo (2010) a Educação Infantil necessita do 

acompanhamento tanto do docente regente da turma, e como do docente de Educação 

Física. O docente regente da turma acompanha os discentes durante todos os dias da 

semana, enquanto o docente de Educação Física contribuirá no desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, motoras e sociais da criança, através das vivencias acumuladas 

dos discentes, que foram transmitidas nas atividades da regente da turma. Sobretudo, as 

autoras reconhecem o valor e a potencialidade de planejamento das ações educativas em 

conjunto, entre os docentes regentes e especializados, assim ampliam as possibilidades 

dos discentes alcançarem pleno desenvolvimento. 

Ayoub (2001) considera essencial que se tenha docentes de outras áreas e 
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especificidades para compor o quadro de profissionais que atuam nas instituições de 

Educação Infantil. A autora enfatiza que estes docentes devem atuar em parcerias, que os 

planejamentos de ensino sejam elaborados em conjunto, e alerta que é preciso evitar 

alteração frequente ou troca de docentes, que podem causar algum dano nas relações 

afetivas existentes entre discentes e docentes.  

Cerisaria (1997) entende que a afetividade deve estar presente no processo de 

formação dos profissionais que trabalham com a Educação Infantil, em razão das crianças 

desta faixa etária, serem marcadas pelas manifestações de suas diferentes emoções, e o 

decente, além de outros profissionais inseridos na ação educativa escolar devem saber 

mediar com a presença dessas emoções. 

Ayoub (2001) também lembra que para o pleno desenvolvimento infantil, 

deve ser incorporada a Educação pelo Movimento na grade curricular das instituições que 

atendam este nível. Quem seria o docente responsável pelo ensino das práticas e 

experiências corporais do brincar e do jogar na Educação Infantil? Compreendemos que o 

argumento legal da LDB 9.394/96, que torna obrigatória o ensino de Educação Física em 

toda Educação Básica, deve ser considerado para tentativa de responder a questão acima, 

defendemos a presença do docente de Educação Física no ensino da Educação Infantil, 

em razão de ser este profissional especializado que tem a formação acadêmica para 

promover um agir educativo, que potencialmente amplie o desenvolvimento motor, 

cognitivo e social da criança. Com a utilização da Educação Física, a criança possui um 

espaço experimental onde vivencia o brincar, juntamente com o movimento e a 

linguagem corporal. 

Relacionamos as epistemologias da Educação Física Escolar que ampliam as 

contribuições para o desenvolvimento do trabalho educativo na Educação Infantil, 

revisamos as seguintes abordagens pedagógicas: Psicomotricidade, Desenvolvimentista e 

a Construtivista-Interacionista. 

Recorremos a Darido & Rangel (2011) para expor uma breve característica de 

cada uma das três perspectivas pedagógicas relacionadas com o ensino da Educação 

Física na Educação Infantil. A primeira, da Psicomotricidade, possui um planejamento de 

ensino em o discente não é avaliado somente pelo seu desenvolvimento motor, e sim, 

juntamente ao seu desenvolvimento psicológico. E Darido & Rangel (2011, pág 7) 
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corrobora ao afirmar sobre esta tendência pedagógica: “o envolvimento da Educação 

Física é com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com os processos 

cognitivos, afetivos e psicomotores, buscando garantir a formação integral do aluno”. 

Esta abordagem pedagógica também é desenvolvida para realização do trabalho 

pedagógico junto aos discentes com deficiência física e com deficiência mental. 

A segunda abordagem pedagógica é a desenvolvimentista, e Darido & Rangel 

(2011) apresenta que esta perspectiva visa o trabalho do desenvolvimento motor da 

criança, e de acordo com a sua faixa etária, o enfoque da ação educativa é no movimento. 

A questão que direciona críticas para esta tendência pedagógica desenvolvimentista é dela 

não inserir questões sociais em suas proposições. A questão motora é objeto de sua 

proposta pedagógica, através das habilidades motoras manipulativas, locomotivas e de 

equilíbrio, que são os seus conteúdos.   

Percebemos que a abordagem desenvolvimentista no ensino da Educação 

Física Escolar, assume um papel de promover aqueles que desenvolvem as habilidades, e 

tal perspectiva está a serviço da performance, que leva a situações de prestígio e de 

exclusão para aqueles que não conseguem alcançar o desenvolvimento motor 

determinado. A terceira abordagem pedagógica busca superar esta percepção motora de 

desenvolvimento céfalo-caudal, que é abordagem Construtivista-Interacionista, que 

dialoga com os conhecimentos já adquiridos pelos discentes, e visa valorizar sua cultura, 

jogos e brincadeiras, e desta maneira, se constitui um espaço de aula. Darido (2002) 

considera que a: “(...) abordagem Construtivista-Interacionista possibilita maior interação 

com a proposta pedagógica ampla e integrada da Educação Física no início da Educação 

Básica” (p.11). 

Conhecer e aprofundar nestas epistemologias da Educação Física na 

Educação Infantil visam corroborar para ação de um planejamento participativo e 

coletivo, que requer considerar o diálogo entre todos os profissionais e docentes que 

atuam nas instituições escolares que atendem este nível de ensino. Ayoub (2001) defende 

que a linguagem corporal não seja apenas objeto e conteúdo de ensino da Educação 

Física Escolar, para ampliar as potencialidades de desenvolvimento das crianças, é 

necessário que seja trabalhada durante outros momentos educativos que utilizem como 

norteador o lúdico. A autora defende o trabalho em parceria, e sobre a linguagem 
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corporal, por exemplo, docentes regentes e docentes de Educação Física, de Artes e de 

Música, podem promover uma ação educativa transdisciplinar que corrobore para o pleno 

desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social dos discentes.   

Sobretudo, na distribuição do tempo escolar, Basei (2008) defende que a 

Educação Física Escolar tem um papel fundamental para o desenvolvimento corporal e 

para o desenvolvimento intelectual das crianças, e esclarece que: 

A Educação Física tem um papel fundamental na Educação Infantil, pela 

possibilidade de proporcionar às crianças uma diversidade de experiências 

através de situações nas quais elas possam criar, inventar, descobrir 

movimentos novos, reelaborar conceitos e ideias sobre o movimento e suas 

ações. Além disso, é um espaço para que, através de situações de experiências 

– com o corpo, com materiais e de interação social – as crianças descubram os 

próprios limites, enfrentem desafios, conheçam e valorizem o próprio corpo, 

relacionem-se com outras pessoas, percebam a origem do movimento, 

expressem sentimentos, utilizando a linguagem corporal, localizem-se no 

espaço, entre outras situações voltadas ao desenvolvimento de suas 

capacidades intelectuais e afetivas, numa atuação consciente e crítica (pág. 01). 

  



29 

 

5. ANÁLISE DE DADOS 

 

Este capítulo busca apresentar os dados levantados na pesquisa documental, 

com análise baseada na teoria revisada para este estudo, com a emissão de juízo de valor 

a respeito da política pública educacional inclusiva na Educação Infantil em Carbonita-

MG. Conforme já mencionado, buscamos conhecer a realidade desta rede pública de 

ensino, e selecionamos uma unidade escolar para realização da coleta de dados 

documentais.  

      Para melhor apresentação dos dados coletados e facilitar a compreensão do 

leitor sobre o trabalho de pesquisa documental desenvolvido, a descrição dos resultados 

desta investigação foi dividida em três partes: a sinalização dos dados coletados no 

Regimento Escolar Municipal, e confrontamos com os dados levantados na revisão  

teórica; em seguida, a análise do Projeto Político Pedagógico da escola, e verificar a 

presença de dados que revelam em qual perspectiva epistemológica da Educação infantil, 

o trabalho pedagógico nesta rede está embasado; e por último, a análise dos Planos de 

Ensino da Educação Física, buscando conhecer qual metodologia adotada e em qual 

perspectiva epistemológica foi embasada a ação educativa. 

 

5.1 REGIMENTO ESCOLAR MUNICIPAL 

 

Neste subcapítulo apresentamos os resultados da coleta de dados sobre o 

Regimento Municipal (2017). Identificamos que a Educação Especial é ofertada na 

instituição investigada, e a sua oferta está descrita no seu Projeto Político Pedagógico, e 

seu público alvo está sinalizado:  

Art. 87 – Considera-se público-alvo da educação especial, educandos com 

deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, de caráter 

permanente; transtornos globais que apresentam quadro de alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias motoras, incluindo-se alunos com transtorno do 
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espectro autista, altas habilidades e superdotação (2017, pág. 51). 
Além de garantir o atendimento do respectivo público, a escola investigada 

oferta Educação Especial em todos os níveis de ensino, e busca garantir a igualdade de 

oportunidades, respeito a individualidade de cada aluno. Estes princípios e objetivos estão 

de acordo com as legislações sobre Educação Especial, que foram revisadas para 

realização desta pesquisa, Declaração de Salamanca (1994), Plano Nacional de Inclusão 

(2008) e Constituição Federal (1998). Uma das medidas do Plano Nacional de Inclusão 

(2008) é orientar as redes públicas de ensino, preferencialmente, ofertar a Educação 

Inclusiva em escolas regulares de ensino, e em instituições especializadas, de acordo com 

a decisão da família.  

Não tivemos acesso aos dados sobre matrícula dos ingressantes da escola 

investigada, e esta pesquisa já indica a possibilidade de realização de outra análise para 

compreender melhor a realidade dos processos de inclusão na rede investigada, e que 

busque saber se este direito das famílias e dos seus filhos e filhas serem matriculados em 

unidades escolares próximos das suas residências está garantido ou violado?  

No Plano Nacional de Educação Inclusiva (2008) prevê que a unidade escolar 

oferte Educação Especial, e cada escola deve ter Planos de Ensino Especializados, que 

seja indicado adequação necessária ao currículo, que diferencie a organização para 

atendimento das necessidades dos alunos especiais. Dentre as adequações pedagógicas 

previstas que devem ser implementadas no currículo escolar inclusivo, há o Atendimento 

Educacional Especializado, que busca acompanhar e avaliar as políticas públicas 

inclusivas, com funções atribuídas para gestão escolar de cada unidade, e delibera ações 

sobre recursos pedagógicos e promoção de acessibilidade. 

Estas deliberações pedagógicas foram identificadas no Regimento Escolar 

Municipal (2017), observamos as seguintes competências da unidade escolar investigada, 

em relação à Educação Especial: 

III. identificar e elaborar recursos pedagógicos, produzir e organizar serviços 

de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos 

alunos;  
IV. elaborar e executar o Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;  
V. organizar e definir o tipo e a frequência de atendimentos, acompanhando sua 

funcionalidade nas salas de aula e nas salas de recurso multifuncional;  
VI. estabelecer parcerias com entidades afins para a elaboração de estratégias e 

disponibilização de recursos de acessibilidade;  
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VII. capacitar professores e orientar famílias sobre a utilização de recursos 

pedagógicos e de acessibilidade;  
VIII. orientar o uso de recursos de Tecnologias Assistivas como tecnologias da 

informação e comunicação, comunicação alternativa e aumentativa, 

informática acessível, soroban, recursos ópticos e não ópticos, softwares 

específicos, códigos e linguagens, sistema Braille, atividades de orientação e 

mobilidade, utilizando-os de forma a ampliar habilidades funcionais dos 

alunos, promovendo autonomia, atividade e participação;  
IX. estabelecer articulação entre os professores do ensino regular e do ensino 

especial visando a gestão eficiente e eficaz de processo pedagógico (pág. 53). 
 

Analisamos o texto acima, e observamos que a escola possui o atendimento 

dos alunos com algum tipo de deficiência, e para realização de tal ação educativa, é 

adotada algumas estratégias, que Carneiro (2012) considera como mecanismos de apoio. 

A autora compreende que para ampliar o atendimento de qualidade, é necessário adotar 

uma rede de apoios, podendo ser entre a comunidade, a área da saúde, e/ou da assistência 

social, além disso, é preciso buscar mudanças estruturais, econômicas, instrumentais, 

recursos humanos e pedagógicos. 

 

 

5.2   PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Apresentamos neste subcapítulo o resultado da investigação sobre o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da unidade escolar investigada. Identificamos na leitura do 

PPP, que a escola possui, em sua estrutura, adaptações para atender as necessidades dos 

discentes com deficiência, sobremaneira, dos cadeirantes. Neste documento encontramos 

a informação de que no ano de 2016, a escola atendia um aluno que possuía atendimento 

educacional especializado, no 2º período da Educação Infantil.  

Lamentamos não ter informações mais concretas sobre o processo de 

atendimento deste aluno especial na Educação Infantil da unidade escolar investigada. Se 

analisarmos as poucas informações disponíveis no documento, é possível perceber que o 

discente citado no ano de 2017 não estava matriculado na unidade escolar, em razão 



32 

 

daquela unidade somente atender discentes o 2º período da Educação Infantil. Outro 

aspecto que levantamos na investigação foi a necessidade da atualização anual do Plano 

Político Pedagógico, que é do ano de 2016, em contrapartida, o Regimento Escolar 

Municipal foi reestruturado no ano de 2017. 

 Continuamos na análise do Projeto Político Pedagógico (PPP), a escola 

possui como uma das suas metas, a busca de um ambiente favorável para as crianças com 

alguma necessidade educativa especial, e tenta promover a inclusão deste discente, de 

forma que garanta qualidade na permanência destes discentes na escola regular de ensino. 

Um aspecto descrito no documento que direcionou nossa atenção, foi a descrição de que a 

inclusão do discente que requer necessidades educativas especiais, deve ser respeitado o 

desejo e o consentimento da família. Percebemos em nossa atuação e experiência de 

Estágio em escolas da rede municipal de Diamantina, que ainda faltam adaptações para 

promover a plena inclusão destes discentes especiais. Consideramos relevante realizar 

pesquisa empírica com familiares da unidade escolar investigada para melhor conhecer a 

realidade do processo de inclusão de crianças com deficiência na Educação Infantil. 

O documento (PPP) revela que todos os discentes são organizados numa 

mesma turma, mesmo possuindo diferentes níveis de aprendizagem. Se pensarmos na 

questão histórica da Educação Infantil, Kuhlmann Jr (2010) lembra que se avançou na 

perspectiva do acesso, tendo em vista que algum tempo atrás, as crianças eram separadas 

em pequenos grupos de acordo com sua a classe social e o seu desenvolvimento. 

Entretanto, na experiência empírica de estágio supervisionado, foi possível encontrar em 

turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, a separação de discentes por níveis de 

desenvolvimento e distinções relativas à sua classe social. Ato que consideramos 

inaceitável, e revelamos a urgência de realização de pesquisa sobre estas formas de 

distinção social nas escolas da rede pública municipal e estadual.   

Nesta perspectiva de inserção de todos os alunos na mesma turma, indicada 

no Projeto Político Pedagógico (PPP), entendemos que o processo de inclusão, de incluir 

discentes com e sem deficiência num mesmo ambiente, sem ter a separação em pequenos 

grupos, pode revelar que há encaminhamentos para realização de uma educação 

inclusiva. Porém, compreendemos que é necessário conhecer a realidade deste processo, 

e indicamos que uma observação participante dos diferentes momentos da cultura escolar, 
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que podem revelar como os alunos com algum tipo de deficiência estão incluídos e 

integrados nestas turmas. 

Carneiro (2012) esclarece que uma escola inclusiva precisa ter a colaboração 

de várias partes. Foi possível identificar este ato de colaboração entre escola, família e 

comunidade externa no documento da unidade escolar, no Projeto Político Pedagógico 

(2016), quando apresenta como missão: 

Assegurar uma educação fundamentada nas habilidades da educação infantil, 

por meio de brincadeiras e atividades que trabalhemos valores da vida. Para 

isso, fortalecemos parcerias com famílias e comunidade, buscamos formação 

continuada dos profissionais e inovamos as práticas pedagógicas (pág. 10). 

 

 

5.3   PLANOS DE ENSINO 

 

Neste subcapítulo pretendemos dialogar com a revisão dos Planos de Ensino 

da Educação Física, com intuito de conhecer quais perspectivas metodológicas e 

epistemológicas são utilizadas pela unidade escolar investigada. Infelizmente não foi 

possível analisar o Plano de Ensino da Educação Física, inserido enquanto proposta da 

Matriz Curricular dos 1º e 2º Períodos e os Planos de Ensino Especializados, como é 

sinalizado no Regimento Escolar Municipal. 

Tivemos acesso a Proposta da Matriz Curricular do Berçário, Maternal I, II E 

III, e verificamos que central a área a ser trabalhada é do Conhecimento sobre o Mundo. 

A metodologia utilizada na disciplina Educação Física é dividida por áreas, que possuem 

seus respectivos eixos temáticos de conteúdo. Dentre estes eixos, identificamos o trabalho 

no eixo do Movimento, onde é trabalhado a expressividade, o equilíbrio e a coordenação. 

Através da leitura dos Planos de Ensino da Educação Física da proposta 

curricular do Berçário, Maternal I, II e III, foi possível perceber que a escola utiliza as 

abordagens da Psicomotricidade e Desenvolvimentista. Identificamos que a Proposta de 

Matriz Curricular – Educação Física, esta disciplina se destaca no enfoque da motricidade 
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da criança, com atividades lúdicas, que venham desenvolver a consciência corporal e 

espaço-temporal. Consideramos que abordagens pedagógicas da psicomotricidade e 

desenvolvimentista são a referência do agir pedagógico dos professores de Educação 

Física da unidade escolar investigada, em razão dos termos apresentados nos planos de 

ensino: desenvolvimento motor, consciência corporal e espaço-temporal.   

Outra descrição que revela a presença destas duas tendências pedagógicas no 

plano de ensino, sinaliza o movimento enquanto meio e fim da atividade curricular: 

(...) quando a criança se movimenta, ela consegue adquirir o conhecimento do 

próprio corpo, e neste mesmo momento a criança expressa seus sentimentos, 

emoções e pensamentos, ocorrendo a relação de confiança, respeito e 

afetividade com os demais” (Carbonita, 2017). 

 

Desta maneira, a Psicomotricidade se faz presente no fato de a criança estar 

trabalhando o desenvolvimento corporal juntamente com o seu psicológico, e na questão 

da abordagem Desenvolvimentista, é devido ao fato do desenvolvimento da criança ser 

trabalhado de acordo com sua faixa etária. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho considerou satisfatória a análise de dados sobre o 

processo de inclusão da rede pública municipal de Carbonita – MG. Mesmo que limites 

foram impostos para realização desta pesquisa, como a questão de suspender a coleta de 

dados empírica, que potencializaria o melhor entendimento da realidade investigada. 

Entretanto, a realização de pesquisa empírica, de caráter etnográfico, com uso do 

instrumento de coleta de dados observação participante e entrevista focal estão abertas 

para nova imersão ao campo de investigação, em nova pesquisa.  

Foi possível perceber através dos documentos analisados, e com o 

embasamento teórico da revisão de literatura selecionada na realização desta pesquisa, 

que de fato há uma tentativa de promover uma educação inclusiva na unidade escolar 

investigada. Foi possível observar em nossa visita in lócus, que a unidade escolar 

apresenta acessibilidade em alguns espaços, como banheiros adaptados e rampas, há 

professores especializados para o atendimento e acompanhamento de pessoas com 

deficiência, e nos documentos investigados, encontramos o dado de que a rede pública 

escolar investigada apoia a formação continuada dos docentes.  

Encontramos no corpo textual do Regimento Escolar Municipal e do Projeto 

Político Pedagógico, a prospecção de formular parcerias com outras áreas afins, que 

possibilite promover alternativas metodológicas e pedagógicas, com finalidade de 

promover uma educação inclusiva com qualidade. Outro aspecto que mereceu nossa 

atenção se deve ao planejamento em conjunto, entre os docentes da rede regular com os 

docentes do ensino especial. Porém, é preciso realizar investigação empírica, do tipo 

estudo de caso, de característica etnográfica, para saber se de fato as medidas legais estão 

em pleno processo de implementação. 

Com base na tentativa de inclusão, se fez necessário compreender como 

ocorre o atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência, neste 

caso foi levantado a utilização e elaboração do PDE (Plano de Ensino Especializado) 

através do conjunto entre a área da saúde e assistência social, porém, o mesmo não foi 
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disponibilizado e analisado. Desta maneira pensamos que seja necessário retornar ao 

campo para investigar junto aos sujeitos (Docentes, Familiares e Gestores) para saber 

como caminha o processo de inclusão de alunos com deficiência na Educação Infantil na 

rede pública municipal de Carbonita – MG. 

Com base nas questões metodológicas e epistemológicas é possível perceber 

que a escola utiliza eixos para separação dos conhecimentos. Identificamos o uso da 

perspectiva epistemológica da Psicomotricidade para elaboração das aulas de Educação 

Física. Darido & Rangel (2011) lembram que esta abordagem pedagógica, na década de 

1980, surgiu para atendimento de crianças com deficiência, e a abordagem 

Desenvolvimentista tem enfoque no desenvolvimento motor da criança. 

A presente pesquisa considera amplamente necessário o retorno ao espaço 

escolar investigado para conhecer a realidade, com o uso de instrumentos de coleta de 

dados, da observação participante e da entrevista focal, que possibilitem melhor 

compreender a realidade sobre o processo de inclusão na Educação Infantil em Carbonita 

– MG. Temos a pretensão de dar continuidade desta pesquisa em curso stricto senso, no 

Mestrado em Educação, no campo das Políticas Públicas, com recorte nos processos 

inclusivos. 
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