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Resumo 

As possibilidades de acesso com sucesso de crianças com deficiência na educação 
infantil são significativas e relevantes para o processo do ensino e da aprendizagem. O 
objetivo deste estudo foi analisar a percepção de formação continuada dos professores 
de Educação Infantil perante o processo de inclusão da criança com deficiência. A 
opção metodológica foi uma pesquisa qualitativa e o instrumento de abordagem a 
análise temática. Participaram professores da Educação Infantil de escolas públicas e 
privadas da cidade de Maceió-AL. Os resultados revelaram que os professores 
necessitam de conhecimentos acerca de como atender o aluno com deficiência e se 
perceberem agentes transformadores no processo de inclusão escolar. 
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Abstract 
 
The successful access possibilities for children with disabilities in early childhood 
education are significant and relevant to the process of teaching and learning. The 
objective of this study was to analyze the continuing education perception for 
kindergarten teachers in the inclusion process of children with disabilities. The 
methodology was a qualitative research and the approaching tool was the thematic 
analysis. Early Childhood Education teachers from the public and private schools of the 
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city of Maceió-AL attended the research. The results revealed that teachers need 
knowledge about how to attend to the disabled student and how to feel themselves as 
transforming agents in the inclusive education process. 
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Introdução 

                  O espaço escolar deve ser verdadeiramente democrático e de qualidade, 

havendo a busca de rumos inovadores em resposta aos anseios e necessidades dos 

educandos, sobretudo no que se refere ao compromisso com o respeito à diversidade. As 

ações que surgem no cotidiano da sala de aula, face ao paradigma da educação 

inclusiva, têm suscitado ao professor rever, reaprender e refletir suas práticas diante dos 

novos desafios propostos com o advento da inclusão no processo do ensino e da 

aprendizagem.  

        As  escolas que se propõem trabalhar com uma postura  inclusiva de fato, e 

não só de direito, terão que refletir suas práticas, voltando seu olhar para a diversidade. 

Nesta perspectiva, estas escolas terão que voltar seu olhar também para seus educadores 

e sua formação. Há também que se construir  métodos pedagógicos diversificados, que 

contribuam com o desenvolvimento  educacional, social e emocional, do aluno com 

deficiência, concretizando de fato com a chamada “Educação para Todos”. 

                 A escola precisa oferecer novas escolhas, deixando claro o significado da 

igualdade na diversidade, pois a perspectiva nesta nova visão de escola é oportunizar a 

todos, é reconhecer que são as diferenças que dão base para questões estratégicas diante 

do processo de inclusão.  

                Assim, as diferenças deverão ser vistas como experiências enriquecedoras, 

que fortalecerão as vivências pedagógicas. Desta forma, a escola torna-se o ambiente 

propício  para as transformações sociais, em que acontecem trocas de experiências e que 

influenciam sobremaneira os padrões já estabelecidos da sociedade. Não podemos 

esquecer que os padrões que conduziram o funcionamento da escolarização 

aproximaram-se da homogeneização, pois de acordo com Sacristán (1995) a estrutura 

que a escola utiliza é o da normalização, assim sendo, os alunos que possuem uma 

atuação superior ou inferior da média, poderão ser vistos de forma diferenciada. 

      Ao longo dos anos, as instituições educacionais vêm tentando oferecer 

oportunidades de atendimento educacional que contemplem as necessidades, as 

potencialidades, interesses e/ou limitações de seus educandos, e, neste ponto Mantoan 



(2006) nos coloca que o primordial na escola é a experiência com as diferenças, mas 

sem haver exclusões, diferenciações ou restrições de qualquer ordem e sempre as 

reconhecendo e valorizando-as como indispensáveis à construção identitária.  

                 Portanto, o sistema educacional deve ser reestruturado, havendo 

modificações e flexibilizações quando necessário, tendo aqui que se discutir a questão 

da diversidade em geral, perpassando por uma ampla visão de educar para acolher a 

heterogeneidade, atendendo às diferentes necessidades educacionais, aos interesses e 

estilos de aprendizagem de cada aluno. 

                Um dos pontos relevantes no processo de inclusão é o desenvolvimento da 

capacidade de aprender e conviver, a interagir e trocar experiências significativas, que 

de acordo com Vigotsky (1997), é desse intercâmbio que o educando desenvolve novas 

competências em virtude das importantes trocas sociais e sua contribuição para a zona 

de desenvolvimento proximal, ou seja, a oportunidade de vivenciar a riqueza que a 

diferença representa, fortalecendo as diversas possibilidades desta convivência. 

     A Educação Infantil, como modalidade da educação, vem como uma 

complementaridade à educação familiar, tratando de pontos referentes a diversas 

dimensões, tais como a linguagem, o uso da imaginação, o movimento, o despertar da 

curiosidade, promovendo um espaço de socialização e interação. De acordo com Dutra 

(2007) : 

 

Hoje, com a política de inclusão, a educação infantil é a porta de 
ingresso ao sistema educacional para boa parte das crianças, 
devendo o atendimento educacional especializado ser ofertado na 
própria creche ou pré-escola em que a criança está matriculada.    

 

                 Diante disso, o professor tem a possibilidade de inovar sua prática e 

desenvolver ações de modo a conseguir frutos positivos para todos os envolvidos nesse 

processo de ensino / aprendizagem em que as crianças com deficiência dividirão espaço 

com as demais, criando laços de afetividade, companheirismo e respeito, considerando 

os limites e as possibilidades de cada um. 

A Educação Infantil, nosso foco de pesquisa, somente após a promulgação da 

Constituição de 1988 e a vigência da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), ganha 

maior importância, pois foi a partir das mesmas que a criança é reconhecida como 

sujeito de direitos e sua educação passa a ser considera como nível de ensino. Assim, a 

discussão sobre formação docente para a Educação Infantil,  está diretamente ligada à 



educação como direito,  suscitando atualmente, interesse em pesquisar o processo de 

formação dos professores da Educação Infantil que, entre outras situações, vivenciam 

transformações e são desafiados diariamente em suas salas de aula a partir dos 

ordenamentos legais supracitados e das Diretrizes Curriculares para a Formação do 

Professor da Educação Básica. 

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (BRASIL, 1996), 

promoveu a integração da Educação Infantil, no âmbito da Educação Básica. Este ganho 

proporcionou um avanço também na imagem do professor de Educação Infantil que 

passou necessariamente, ou talvez até, obrigatoriamente a refletir sobre a importância da 

formação inicial e continuada sob a perspectiva da sua profissionalização.  

Nos dizeres de Nóvoa (2000), os professores passam por dois estágios no início 

da carreira: a “sobrevivência” e a “descoberta”. O primeiro, fala do  confronto com a 

realidade, que inicialmente apresenta-se obscura. O segundo centra-se na descoberta que 

é o entusiasmo que nos conduz ao crescimento profissional. 

A  professora de Educação Infantil era identificada e reconhecida, basicamente 

pela sua afetividade, pelo seu jeito maternal. Desta forma,  reforçava-se a concepção de 

educadora, mesclado pelo  “dom de educar” inato. Assim, o modelo esperado se 

traduzia nas chamadas “tias” boas, pacientes, carinhosas, norteadas apenas a seu jeito 

bonzinho de ser. “Se a intuição constitui uma base importante para fundamentar a ação, 

ela é insuficiente, pois nem sempre é generalizável ou passível de exame crítico”. 

(SPODEK44, 1982, citado por, ROSEMBERG, 2001, p.19) 

            Sob esse prisma é possível reconhecer que a formação inicial dos professores 

não atende a todas as especificidades da sala de aula. Assim refletindo, deve-se repensar 

sobre que profissional a escola quer para lidar com as muitas situações de ensino e de 

aprendizagem que ora povoam as escolas e que desafia o fazer diário, nos quais se 

constatam os desafios da profissão e apontam para os conhecimentos necessários a um 

professor de educação infantil que não se resolve com a simples intuição das chamadas 

“tias por vocação”. Vale salientar que será no âmbito da sala de aula que o professor 

perceberá qual, de fato, será a sua maior carência e nesse caso, será também seu maior 

desafio: vencer a si próprio, tornando-se um professor e um aprendiz ao mesmo tempo. 

                Diante destes pressupostos, o questionamento de nossa pesquisa foi: os 

professores de educação infantil percebem a necessidade de manterem-se em constante 

formação diante do processo de inclusão escolar da criança com deficiência? Desta 

forma, traçamos como objetivo geral analisar a percepção de formação continuada dos 



professores de educação infantil perante o processo de inclusão da criança com 

deficiência. A partir daí, como objetivos específicos, buscamos identificar o que os 

professores sabem sobre inclusão, identificar as dificuldades do professor da educação 

infantil diante do processo de inclusão e reconhecer a importância da autoformação 

como suporte fundamental da docência.  

      Desta forma, considerando a contribuição dos estudos de diversos autores, 

tendo como destaque Stainback (1999), Mantoan (2006) entre outros, esta pesquisa se 

torna relevante ao ampliar a reflexão dos educadores que atuam na Educação Infantil 

diante do processo de inclusão e a ação realizada pelo professor em sala de aula, 

voltadas para a interação social de crianças com deficiência. Portanto, este trabalho vem 

resgatar uma discussão extensa acerca da importância do processo de inclusão nos 

sistemas educacionais, que contribuem para o desenvolvimento e aprendizagem da 

criança  na educação infantil, procurando valorizar a diversidade humana existente neste 

espaço. 

              

Inclusão Escolar na Educação Infantil: Possibilidades e Limites 

      Há muito se fala da inclusão de crianças com deficiência e da obrigatoriedade 

de acesso na educação básica, contudo, ainda pouco se fala sobre os espaços da 

Educação Infantil, que sendo parte da Educação Básica, adiciona a este processo uma 

rica oportunidade de construção de relações que contribuem para a socialização das 

crianças em idade de acesso a escola.  

     Segundo a LDB3 em seu Art. 29º: 

 A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade. 
 

     No que se refere à idade de saída da Educação Infantil e ingresso no Ensino 

Fundamental, a Lei 11.114 de 16 de maio de 2005 estabeleceu como obrigação dos pais 

ou responsáveis a matrícula das crianças a partir dos seis anos de idade no ensino 

fundamental, aprovando a antecipação da escolaridade obrigatória no Brasil, que passa 

de 8 para 9 anos.  
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               O desafio real que existe nas escolas de educação infantil é o de se trabalhar 

com a diversidade. Diante do desconhecido, todos se apavoram e esquecem que 

aprendemos à medida que surgem novos conflitos, novos ajustes,  novas inquietações.  

Vemos todos os dias professores refletindo sobre salas “imaginárias”, onde alunos 

ficam quietos  enquanto professores dão um show de aula, percebe-se a criação de um 

aluno ideal bem distante do aluno real. 

    As possibilidades de acesso com sucesso de crianças com deficiência na 

educação infantil são significativas e relevantes para o processo do ensino e da 

aprendizagem.  Essa facilidade dar-se-á pelo fato de haver, entre crianças, uma 

interação e um  espaço colaborativo efetivo. 

      No entanto, percebemos que ainda existem barreiras que limitam a ação 

educativa e, muitas vezes, prejudicam a relação do aluno com a escola, podendo 

provocar males irreparáveis, como a rejeição do aluno pelo espaço escolar. Dentre os 

limites, são relevantes os referentes à formação do professor, a organização dos espaços 

pedagógicos e a relação família / escola. 

 No âmbito da formação do professor, principalmente no que se refere à educação 

infantil, é possível afirmar que, mesmo diante de algumas conquistas que se fizeram 

perceber com a LDB – 9394/1996, embora se tem muito a avançar, e esse avanço, é 

oriundo sobretudo de questões históricas que permeiam as políticas públicas de 

formação de professores e que não se efetivam da forma que são proclamadas, 

promovendo assim, a desvalorização gradativa destes profissionais,  desnivelamento dos 

professores de creche e da pré-escola e a percepção de que algumas instituições ainda 

persistem em permanecer com profissionais sem a formação mínima exigida pela lei. 

 No que se refere à organização dos espaços pedagógicos, deve-se considerar sua 

funcionalidade, lembrando que crianças precisam de espaço para brincar, aprender, 

comer, dormir e ainda, realizar suas necessidades fisiológicas. Estes espaços devem 

proporcionar acesso a todas as crianças com segurança. O que se percebe, no entanto é 

que os espaços destinados a este público  contradiz o que preconizam as normas 

nacionais. 

 A família, como terceiro ponto relevante e que constitui outro limite, deixou de 

cumprir seu papel, ou delega a terceiros a responsabilidade que lhe é de direito e dever. 

Sua ausência promove um descontentamento e deixa a escola vulnerável diante de ações 

que necessitam de acompanhamento e continuidade.  



     Na realidade o que queremos refletir é, se a criança com deficiência tem 

acesso garantido e se esse acesso dá a mesma oportunidade de desenvolver-se de forma 

significativa, não cabe a escola comparar, estabelecer um parâmetro entre uma criança e 

outra. Cabe à escola reconhecer que aquele (a) aluno (a) aprende do seu jeito e no seu 

tempo, que não é igual à outra.  Afinal, quem é igual? Quem aprende no mesmo ritmo?  

       Essa compreensão ainda não é parte da rotina da maioria dos professores e 

de pais. Cabe à escola criar um espaço de diálogo entre os membros da comunidade 

educativa, pois toda mudança de paradigma provoca inquietações, desta forma, toda 

equipe educativa poderá interagir e buscar meios de construir uma escola de qualidade 

para todos. Segundo Mantoan (2003, p. 12): 

Sendo ou não uma mudança radical, toda crise de paradigma é 
cercada de muita incerteza, de insegurança, mas também de 
muita liberdade e de ousadia para buscar outras alternativas, 
outras formas de interpretação e de conhecimento que nos 
sustente e nos norteie para realizar a mudança. 
 

      Mudanças essas que não ocorrerão fugindo, excluindo. Aprender se dá na 

ação direta, na prática, na aceitação, na troca, no compromisso, na pesquisa e na busca 

de soluções para as inquietações.   

 

O Professor de Educação Infantil e sua Formação diante do processo de Inclusão.  

       A formação continuada de professores tem se constituído num tema bastante 

discutido nas últimas décadas. Isto porque se percebe que a rapidez nas mudanças, 

oriundas de um mundo globalizado, constitui um desafio que atinge a educação. Outro 

aspecto relevante dar-se-á quando os professores, que têm que trabalhar em mais de 

uma instituição, fica sem tempo para dedicar-se a sua formação. A formação inicial 

nunca dará conta da diversidade da sala de aula, tanto no que se refere a  conhecimentos 

específicos, quanto ao que se refere às muitas situações que surgem no cotidiano da 

escola, seja ela pública ou privada. 

     Na educação infantil essa realidade não é diferente. Na infância, além do 

brincar, se trabalha conceitos estrategicamente pensados para desenvolver habilidades 

que darão as crianças suportes necessários para que aconteça uma aprendizagem 

significativa. Desta forma, tendo evoluído os conceitos de ensino e de aprendizagem na 

educação infantil, evoluem também os conceitos de formação de professor para este 

público. Lembrando que a formação refletida aqui não se trata da inicial, pois na prática 



cotidiana, verificamos que se faz necessário revisar a formação inicial, buscando  um 

novo olhar para as situações que surgem no dia a dia e a parti deste,  construir uma nova 

forma de ensinar. 

      Vale aqui citar  Schön (apud Santos 2005, p. 16), quando este fala que: 

O profissional reflexivo trabalha de forma tão rigorosa quanto o 
pesquisador, uma vez que procura identificar problemas e 
implementar alternativas de solução, registrando e analisando 
dados, o que faz com que a atividade profissional deixe de ser 
distinta da atividade de pesquisa. 
 

      Desta forma, Schön (2000) diz que o professor pode criar um espaço de 

pesquisa a partir de suas necessidades diárias que se traduzem em seus desafios,  suas 

inquietações, suas dúvidas, podendo o mesmo transformar tudo isso em conquistas. 

Ainda segundo Santos (2005, p. 16): 

 

É neste sentido que tem sido defendida a idéia de que o 
professor deve trabalhar como um pesquisador, identificando 
problemas de ensino, construindo propostas de solução com 
base na literatura e em sua experiência, colocando em ação as 
alternativas planejadas, observando e analisando os resultados 
obtidos, corrigindo percursos que se mostram pouco 
satisfatórios. Essa idéia é defendida como forma de 
desenvolvimento profissional dos docentes e também como uma 
estratégia para a melhoria do ensino. 

 

     Vale ressaltar que aqui colocamos a importância da percepção do professor a 

respeito de sua formação continuada para o atendimento da diversidade de sua sala de 

aula, visando à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Neste caso 

ressaltamos a pesquisa como uma alternativa viável e enriquecedora, pois ao mesmo 

tempo em que o professor pergunta, o mesmo busca soluções, gera um espaço de 

conquista, autoconfiança, reflexão e conseqüentemente, autonomia profissional. 

 

O Desenvolvimento do Estudo 

 

                A opção metodológica foi uma investigação de recorte qualitativo, em que se 

usou como instrumento de abordagem a análise temática, que segundo Minayo (1996, 

p.208) caracteriza-se por “descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou freqüência signifiquem alguma coisa para o objetivo 

analítico visado”.  Participaram da pesquisa catorze professores da Educação Infantil de 



escolas públicas e privadas da cidade de Maceió, escolhidos por conveniência. O 

instrumento para coleta de dados foi o questionário, constituído por questões abertas e 

fechadas, respondido individualmente, com possibilidade dos professores explanarem as 

questões que sentissem necessidade. A análise ocorreu a partir da leitura dos 

questionários e foi dividida por categorias direcionadas aos seguintes itens: 

 

 

 

A) Significado de  Inclusão 

     As opiniões foram bem diversificadas, em que os participantes da pesquisa 

evidenciaram um conhecimento equivocado acerca do que seja inclusão. Veremos nos 

recortes abaixo, que alguns conceituam inclusão como INSERÇÃO e o fazem de 

maneira pontual. Vejamos:  

* Inserir o portador de qualquer deficiência num contexto social onde ele se sinta 

aceito e acolhido. ” (Professor 02) 

 * Estar no sentido de inserir. (Professor 11) 

    Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999, p.17) essa inserção 

deve ser direcionada a todos  “sem distinção de condições lingüísticas, sensoriais, 

cognitivas, físicas, emocionais, étnicas, socioeconômicas ou outras”, respeitando assim 

à diversidade que existe no espaço escolar. Outros professores explanaram um conceito 

de pessoa com deficiência diante de um modelo médico que se estendeu até o início do 

século XX, com o paradigma da INTEGRAÇÃO, em que a escola não mudava e a 

permanência da criança era condicionada às suas possibilidades. Vejamos os recortes: 

 * É integrar o indivíduo a uma realidade onde ele possa se socializar com sua 

deficiência. (Professor 10) 

* Integrar o indivíduo a uma realidade que por algum motivo não é a sua. 

(Professor 09) 

 * É integrar o ser no ambiente normalizado, onde ele possa se socializar com o 

outro de forma natural. (Professor 14) 

    Diante do exposto pelos profissionais do estudo, houve um olhar muito 

centrado nas questões da deficiência, no entanto, Stainback (2007, p.27) nos mostra que  



“em contraste com as experiências passadas de segregação, a inclusão reforça a prática 

da idéia de que as diferenças são aceitas e respeitadas”. Ficou claro que a expressão 

inclusão é bem mais ampla, precisando ser mais discutida e difundida no meio docente.  

               No entanto, dentre os sujeitos analisados, alguns apresentam um domínio 

maior acerca do assunto, surgindo palavras como PARTICIPAÇÃO E DIREITO que 

é o que preconiza a Declaração de Salamanca com a Educação para Todos (1994).  

* É fazer com que qualquer e toda a pessoa que queira participar de alguma 

atividade possa participar sem restrições. (Professor 08) 

* Que todos têm o mesmo direito. (Professor 05) 

* Inclusão uma forma de diminuir esse abismo que se chama preconceito 

com crianças e adultos deficientes garantindo educação a todos. (Professor 03) 

     Segundo Stainback & Stainback (2007, p.44) “apesar dos obstáculos, a 

expansão do movimento da  inclusão, em direção a uma reforma educacional mais 

ampla,é um sinal de que as escolas e a sociedade vai continuar caminhando rumo a 

práticas cada vez mais inclusivas”. O respeito às diferenças é um princípio básico para 

que possamos viver em uma sociedade mais íntegra e igualitária. 

 

B) Formação para atuar com alunos que possuam algum tipo de deficiência  

    Uma maior parcela dos professores de Educação Infantil, expressou NÃO SE 

SENTIR PREPARADO diante do processo de inclusão de alunos com deficiência em 

sua turma, revelando não ter uma formação inicial ou continuada que lhes desse 

condições para tal, havendo a confirmação do que disse Santos (2002, p.05), que “essa 

falta de preparo dos professores tem decorrido, em função de até pouco tempo, da 

inexistência em sua formação, dos conteúdos para atuar com esses alunos”.   Vejamos 

os recortes abaixo:   

* Não. Em termos de recursos e formação, até mesmo acadêmica há uma    

enorme precariedade. (Professor 01) 

           * No momento não, pois precisaria estudar quais os tipos de deficiência que 

meus alunos têm para poder garantir um melhor aprendizado de ambas as partes. 

(Professor 06) 



           *Como profissional ainda sinto que estamos só engatinhando nesse     processo, 

pois existem muitos tipos de deficiência que ainda não temos nenhum conhecimento 

específico. E a cada dia surgem mais novidades e informações. (Professor 12) 

           *Não. Pois requer um conhecimento mais profundo  no que diz respeito a alguma 

deficiência seja qual for.(Professor 10) 

               De acordo com o que está exposto na Declaração de Salamanca (1994, p.31) 

“tanto as instituições de formação de professores como o pessoal de apoio das escolas 

especiais podem apoiar as escolas regulares, [...] facilitando o acesso a equipamentos 

específicos como também estratégias educativas que não sejam utilizadas nas classes 

regulares.” Através de esclarecimento e apoio, seja este humano ou material, os 

professores poderão respeitar e valorizar as diferenças existentes em seu ambiente de 

trabalho.  

     O recorte a seguir mostrará que apesar de não se sentirem preparados, alguns 

profissionais tem claro a necessidade de BUSCAR o conhecimento que lhes faltou ou 

falta em relação ao processo de inclusão do aluno com deficiência. Vejamos: 

* Não. Mas o professor precisa qualificar-se e pesquisar mais sobre o desafio 

que está ocorrendo em sala. (Professor 13) 

* Preparada não. Porém já passei  por uma situação assim e procurei ler sobre a 

situação. (Professor 02) 

     Diante destes posicionamentos, Stainback (2007, p.25) pontua que “as feições 

da escola, em tempos de grandes transformações sociais, estão mudando, e os 

professores precisam adquirir novas habilidades para trabalhar com alunos acadêmica e 

socialmente deficientes”. É preciso estabelecer uma rede de apoio e colaboração 

composta por diversos profissionais como psicólogos educacionais, especialistas da área 

de educação especial e outros, que dêem suporte ao professor de sala de aula durante o 

processo educativo, estabelecendo  relações sociais futuras, garantindo os direitos e 

deveres de todos os cidadãos viverem em um ambiente inclusivo. 

 

 

Considerações Finais 

 



 Reconhecemos que ainda temos muito chão a percorrer para que os professores 

possam  perceber que inclusão não é “palavra da moda”. Que por ser lei deve ser 

cumprida e que para cumprir precisa de, no mínimo, disponibilidade, acolhimento e 

formação continuada de qualidade.  

 No caso da pesquisa para a efetivação deste artigo, constatamos que o conceito 

de inclusão não está claro para a maioria dos professores pesquisados e que devido a 

esta falta de conhecimento, os mesmos  não se sentem aptos para  atuar com crianças 

com deficiência.  

  Ainda foi possível perceber que, apesar de não se sentirem preparados, os 

professores se disponibilizam para aprender e que apesar de alguns cometerem 

equívocos conceituais, outros já sugerem conhecer sobre o assunto, ao menos em parte. 

 A maioria tem clareza da necessidade de se manterem em constante formação e 

essa percepção faz-nos acreditar que os caminhos estão abertos e que devemos 

efetivamente envolver os professores da educação infantil numa ampla discussão sobre 

desafios e possibilidades, para que os mesmos possam visualizar alternativas de 

“aprender a aprender” se relacionando uns com os outros. Ainda queremos reforçar  que 

é premissa básica inserir nas instituições de ensino uma política de formação, cujo fim, 

seja  criar espaços de diálogo onde os professores possam, de forma coletiva, construir 

uma visão de educação que assegure o respeito, a sensibilidade, a solidariedade, o 

cooperativismo, a partilha, independente de ter ou não alunos com deficiência. 

 Por fim, reconhecemos  que o tema em foco é de grande relevância para a 

melhoria da qualidade do ensino / aprendizagem das crianças com deficiência na 

educação infantil e que para tanto, a formação continuada dos professores dessa 

modalidade de ensino, deve atrair os olhares de estudiosos que podem contribuir com o 

avanço das mudanças de paradigmas.   
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