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Introdução 

 QUAL A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA? 

QUAL O CONCEITO DE DEFICIENCIA PERANTE A LEI? 

Art. 2º: Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial (BRASIL. Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 

2015). 

QUANDO DEVE-SE INICIAR A ESTIMULAÇÃO? 

A estimulação precoce deverá ser iniciada a partir do momento em que a criança for 

diagnosticada como bebê de risco ou portador de atraso no desenvolvimento (SANTOS,2011). 

PORQUE O PERIODO ESCOLAR É IMPORTANTE? 

Observa-se pelo contexto social e as necessidades familiares que se torna relevante a atuação do 

recreacionista para estimular estas crianças com necessidades especiais. 

QUAL FUNÇÃO O ÂMBITO ESCOLAR DEVE DESEMPENHAR? 

Papel socializador, onde o professor se torna um mediador.  

 

EM QUAL ASPECTO AS ATIVIDADES MOTORAS COLABORAM? 

Para o desenvolvimento do cérebro e são indispensáveis á organização do sistema nervoso, 

a ausência de estímulos acarreta a perda definitiva de funções inatas. 

QUAIS SÃO OS BENEFICIOS DE SE TRABALHAR O LÚDICO? 

Segundo Borks e Maurente (2017), através de atividades lúdicas as crianças criam, interpretam e 

se relacionam com o mundo em que vivem. Trabalhar a estimulação precoce através da 



                        

2 
 

psicomotricidade na Educação Infantil é importante para o desenvolvimento corporal e 

intelectual da criança, visando aumentar a capacidade de domínio do próprio corpo. 

QUAL O ASPECTO IMPORTANTE NA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO INCUSIVA? 

 

É a ênfase de que são as escolas que tem que se adequar para atender a todos os alunos 

(GLAT; et.al.,2016). 

Justificativa  

O ponto de partida para a justificativa do estudo parte do entendimento dos estudos 

atuais sobre a ação de inclusão na escola regular. A pratica pedagógica escolar 

apresenta dificuldades acerca de entendimentos, aceitação e organização pedagógica para 

finalidade da inclusão (KASSAR, 2005). 

 

Objetivo  

O presente estudo aborda a pratica pedagógica do profissional de Educação Física e Profissional 

da Pedagogia na escola sob o prisma da inclusão, partindo da compreensão e da necessidade 

de investigar o processo de inclusão na ação pedagógica na educação infantil. 

 

Materiais e métodos 

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa com estatística descritiva utilizando 

gráficos de setores do programa Excel.  

A pesquisa está aprovada pelo comitê de ética de número 60195916.8.0000.5430, que 

pretende avaliar as dificuldades do cotidiano do recreacionista em relação a 

estimulação motora de seus alunos com deficiência e justificar a importância do 

profissional. 

A pesquisa foi elaborada em escolas municipais que foram selecionadas pela Secretaria 

da Educação do município do interior Paulista onde ocorreu a pesquisa com todos os 

recreacionistas que lecionavam nas respectivas escolas. 

As questões do formulário de entrevista foram apresentadas por nós através do 

documento dessas, onde foram respondidas pelos (as) recreacionistas profissionais de 

Educação Física e Profissionais da Pedagogia. 



                        

3 
 

Como protocolo para a entrevista foi utilizado o questionário semiestruturado, as 9 

questões que foram formuladas com base neste protocolo, denominado: método 

Likert (WELLIANDRE et.al, 2003). 

 

 

Resultados e discussão 

Inicialmente haverá uma análise dos gráficos decorrentes da aplicação do questionário, 

em seguida apresentamos as análises pertinentes ao processo de respostas com uma 

resolução teórica embasada nas múltiplas escolhas do questionário de método Likert. 

São 9 questões baseadas nos princípios práticos de uma escola de Educação Infantil 

que trabalha com inclusão, primeiramente foram cedidas pela Secretaria da 

Educação Municipal do interior Paulista , escolas que estivessem com o perfil 

requerido, após foram entregues os questionários esperando que a aplicabilidade seria 

totalmente fidedigna, orientamos que cada profissional respondesse individualmente, 

para que não influenciasse na resposta. 

 

1-Alunos com deficiência comprometem a qualidade de ensino em uma turma? 
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Como podemos observar nos gráficos as respostas mais indicadas foram “as vezes”, 

partindo do ponto de vista dos recreacionistas formados em Educação Física, 

ocupando 80% no gráfico, e 75% partindo do ponto de vista dos Profissionais de 

Pedagogia que desempenham o papel de recreacionista, as respostas implicam na questão 

de como tais alunos estão sendo estimulados e como estão sendo amparados pelo ensino 

regular. 

Outros educadores acreditam que o aluno com necessidades especiais deve frequentar a 

escola de ensino regular, justamente pela riqueza que surge através da diversidade. 

(ROSA, 2008, p.215). 

 

2-Você se sente preparado para lidar com a diversidade quando se trata de alunos 

com necessidades especiais? 

 

Esta pergunta está relacionada estreitamente a formação do profissional e 

principalmente de sua estrutura pessoal, o gráfico aponta que a maior porcentagem 

respondeu “as vezes”, podendo assim concluir que ainda existe alguns quesitos sobre as 

necessidades especiais que devem ser apresentadas aos profissionais para que possam 

estar preparados para receber o aluno deficiente, ou seja, não basta ter o melhor 

diploma da melhor instituição de ensino, serem proativos, sem ter o que sustenta 

todas as outras características que é o domínio sobre conhecimentos técnicos e 

práticos para lidar com a diversidade.  De acordo com Tardif (2002), a 
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aprendizagem docência ocorre também com a pratica cotidiana, no qual o docente 

vai construindo saberes e experiências. 

 

 

3-Em sua formação foram ministrados conteúdos relacionados a inclusão? 

 

Como podemos observar no gráfico o resultado foi satisfatório em relação a problemática 

apontada, a maioria dos profissionais tiveram ao menos uma base sobre o que é 

inclusão, sendo de forma pratica ou teórica, o que implica é a carência no momento 

de pôr em pratica tudo que foi desenvolvido em seu âmbito acadêmico na época de 

formação. A motivação surge de dentro das pessoas, não há como ser imposta. Despertar 

o interesse para a qualidade de suas aulas é fundamental, uma vez que não se implanta 

deixa de estimular e desenvolver capacidades em uma determinada turma que de alguma 

forma está “menos favorecida” por não serem estimulados corretamente. 

Fonseca (1995) acredita que é preciso preparar todos os professores, com urgência, 

para se obter sucesso na inclusão, através de um processo de inserção progressiva. 

Assim, eles poderão aceitar e relacionar-se com seus diferentes alunos, e 

consequentemente, com suas diferenças e necessidades individuais. 

 

 



                        

6 
 

 

4-É feita algum tipo de estimulação? 

 

O gráfico aponta uma resposta satisfatória, percebe-se que a motivação é dada por 

estímulos internos, vindo do ambiente escolar, onde os benefícios devem ser notados 

no cotidiano do aluno, este fato conceitua a importância da estimulação motora precoce  

 

especificamente em alunos com necessidades especiais. O estudo desse fator 

predominante é uma motivação para a pratica de tal atividade por parte de todos os 

profissionais da área da educação. 

O desenvolvimento motor é um processo contínuo e progressivo, porém, o ritmo é 

variável e depende dos estímulos recebidos, seja através de brincadeiras, jogos, ou até 

mesmo outras atividades que tenham o intuito de contribuir para interação social destes 

lactentes (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 
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5- Existe sala de recursos? 

 

A problemática implica na estrutura de cada uma das escolas pesquisadas no qual a 

resposta de certa forma foi insatisfatória, visto que deveria ser ofertado tais recursos, pois 

é de garantia no artigo 9º da Lei 10.403, de 6-7-1971, a Deliberação CEE (Conselho 

Estadual da Educação) 149/2016 , que “Estabelece normas para a educação especial no 

sistema estadual de ensino”, mais especificamente no Art. 4, inciso IX.  

B- Atendimento educacional especializado em sala de recursos na escola onde o aluno 

frequenta, em outras escolas ou em instituição que ofereça o atendimento em sala de 

recursos no contraturno de sua frequência na sala regular com a utilização de 

procedimentos, equipamentos e materiais próprios, por meio da atuação de professor 

especializado para orientação, complementação ou suplementação das atividades 

curriculares, em período diverso da classe comum em que o aluno estiver matriculado; 
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6 – A escola oferece material pedagógico adequado? 

 

 O gráfico se encontra bem dividido nas respostas, podendo também perceber como os 

profissionais acabam divergindo no conhecimento de possibilidades de trabalho na mesma 

rede, mas as maiores porcentagens de escolas de acordo com os mesmos, fornecem materiais 

pedagógicos adequados, assim como está previsto no artigo 9º da Lei 10.403, de 6-7-1971, da 

resolução, de 8-12-2016 a Deliberação CEE(Conselho Estadual da Educação) 149/2016, que 

“Estabelece normas para a educação especial no sistema estadual de ensino”, mais 

especificamente no Art.1.  

    Art. 1º A educação especial é modalidade que integra a educação regular em todos os níveis, 

etapas e modalidades de ensino e deverá assegurar recursos e serviços educacionais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar o ensino regular, 

com o objetivo de garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos com deficiência física, intelectual, sensorial ou múltipla, 

transtornos globais do desenvolvimento e  altas habilidades ou superdotação. 
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7-O município oferece cursos de capacitação? 

 

Como podemos observar no gráfico a maior porcentagem responde negativamente, 

afirmando que o município carece de capacitações para inclusão e outras 

temáticas. 

Segundo Lima (2002, p.40), “a formação de professores é um aspecto que merece 

ênfase quando se aborda a inclusão. Muitos dos futuros professores sentem-se 

inseguros e ansiosos diante da possibilidade de receber uma criança com 

necessidades especiais na sala de aula. Há uma queixa geral de estudantes de 

pedagogia como de educação física licenciatura e dos professores com o discurso de 

que não fui preparado para lidar com crianças com deficiência”. 

 

 

 

 

 

 



                        

10 
 

 

 

8- Você trabalha a estimulação motora na educação infantil? 

 

Todos os profissionais afirmaram trabalhar a estimulação motora, visto que 

quando é trabalhado tais estímulos corretamente pode-se acelerar o aprendizado do 

aluno, seja ele com necessidades especiais ou não. 

Os resultados da estimulação evidenciaram duradouros benefícios para o 

desenvolvimento do indivíduo, desde que a ação estimuladora se efetue nos primeiros 

anos de vida, de forma regular e sistemática, sem descontinuidade e sem interferência 

de fatores francamente negativos. (ESTIMULAÇÃO PRECOCE, 1996, p. 21). 
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9-Você é graduado em Educação Física? 

 

  

Torna-se essencial que os educadores principalmente da Educação infantil se 

capacitem para auxiliar os alunos deficientes ou não, para que possam dar ênfase ao 

seu desenvolvimento, trabalhando todos os aspectos cognitivos, motores, sensoriais e 

principalmente social, pois, o convívio de qualquer criança independente de sua 

condição, contribui para seu desenvolvimento. 

 

Conclusão 

Este trabalho teve o intuito de elucidar por quais motivos os educadores formados em 

cursos de licenciatura sentiam-se inseguros diante da educação inclusiva na sala de 

aula de ensino regular. 

O estudo também traz as diferentes vertententes e realidades, por comparar como 

atuam os profissionais de pedagogia e os profissionais de educação física 

licenciatura.  
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Constatamos que diversos fatores contribuem para tal insegurança, além da clássica 

formação dos profissionais, pois, o processo de ensino-aprendizagem não é algo 

estático, passando assim por diversas adaptações ao longo dos anos. Acreditamos 

que uma das possíveis resoluções para as problemáticas apontadas durante o estudo é de 

que os profissionais da educação, busquem capacitações teóricas e práticas. 

    Que este trabalho possa ir ao encontro dos profissionais que ainda não despertaram o 

querer de fazer parte do trabalho com alunos com necessidade especiais, sendo assim 

objeto de estimulo, podendo sentir-se instigado para abraçarem a causa, com o objetivo 

de fazer a diferença significativa na vida dos alunos. 
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