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RESUMO

A pesquisa intitulada “A inclusão da criança com deficiência na educação infantil: caso de Vila Velha”  intenta responder a seguinte questão: como 
se dá o processo de inclusão de criança com deficiência na educação infantil de Vila Velha? As hipóteses que movimentaram essa investigação 
defendem que a apesar da legislação garantir a inclusão de todas as crianças na escola, este ainda é um assunto polêmico. Muitas escolas 
recebem, por força da lei, as crianças mas não a acolhem e nem dão conta de proporcionar um processo de ensino aprendizado que considere e 
respeito os/as alunos com deficiência. Objetiva analisar o processo de inclusão das crianças nessa modalidade de ensino; caracterizar as 
dificuldades encontradas pelos professores regentes da educação infantil quando recebem em sala de aula crianças com algum tipo de deficiência 
e propor alternativas para qualificar o processo de inclusão escolar de pessoas com deficiência.  A pesquisa possui abordagem qualitativa quanto 
a natureza do problema, exploratória quanto aos seus objetivos e configura-se como um estudo de caso. Para alcançar os objetivos foram 
realizadas observação do/no cotidiano escolar e aplicado questionários para os professores/as e as famílias dos alunos com deficiência. Também 
entrevistamos a direção da escola e a professora de atendimento especializado. Na observação foi possível compreender o que deve ser feito 
para que este professor, assim como a escola aceite o alunado em sala, sem sentir-se despreparados para isto, e que esta aceitação ocorra de 
forma inclusiva. Os dados apontam que a inclusão das crianças com deficiência é feita de forma parcial, uma vez que, apesar das crianças estarem 
na escola, a maioria fica restrita a determinados espaços e atividades. Observou-se as dificuldades de interação das crianças tanto com outros 
discentes como com os professores. Conclui-se que quando a criança com deficiência se sente apoiada e acolhida tende a ser menos agressiva e a 
participar mais das atividades escolares. Esse processo é fundamental para   o seu desenvolvimento afetivo e consequentemente para a produção 
do conhecimento cognitivo.
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