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RESUMO 

 

SILVA, Marcelly Bispo Pereira da. A inclusão e a Psicomotricidade na Educação Infantil: 

um estudo de revisão. 2019. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 

Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

Esta pesquisa tem objetivo analisar como os conceitos de inclusão e Psicomotricidade são 

abordados em produções científicas nacionais que versam sobre a Educação Infantil, no 

período compreendido entre 2008 e 2018. Utilizou-se como metodologia um estudo de 

revisão bibliográfica realizado em dois bancos de dados on-line: o Banco de Teses e 

Dissertações da Capes e o Portal de Periódicos Capes. As referências selecionadas foram 

analisadas em diálogo com a literatura específica e organizadas considerando: (1) o ano e 

local de publicação; (2) os objetivos do trabalho; (3) a abordagem metodológica; (4) as 

referências base para definir inclusão; (5) as referências base para definir psicomotricidade; e 

(6) as contribuições para o ensino na Educação Infantil. Entre os resultados encontrados, 

observou-se escassez na literatura pesquisada quando se considera a relação entre os temas 

inclusão, Psicomotricidade e Educação Infantil. A maioria dos trabalhos analisados aborda o 

conceito de inclusão sob o ponto de vista do atendimento à pessoa com deficiência. Também 

foi observada a escassez de pesquisas que abordem a inclusão sob um ponto de vista mais 

amplo, no contexto da Educação Infantil, e que utilizem a Psicomotricidade como instrumento 

pedagógico para o desenvolvimento global da criança e atenda à demanda de todos os alunos. 

Neste sentido, conclui-se que é necessário um investimento maior dos pesquisadores em 

estudos e publicações acerca desses assuntos, visando à reestruturação da escola.  

 

 

Palavras-chave: Inclusão. Psicomotricidade. Educação infantil. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

SILVA, Marcelly Bispo Pereira da. The inclusion and  the Psycomotricity in Early 

Childhood Education: a review study. 2019. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

This research aims to analyze how the concepts of inclusion and Psychomotricity are 

addressed in national scientific productions that mention Early Childhood Education in 

the period between 2008 and 2018. The methodology of reviews' bibliographic was 

carried out in two databases online: the Capes Thesis and Dissertations Bank and the 

Capes Newspaper Portal. The selected references were analyzed in dialogue with the 

specific literature and organized considering: (1) the year and place of publication; (2) 

the objectives of the work; (3) the methodological approach; (4) the base references to 

define inclusion; (5) the base references to define Psychomotricity; and (6) 

contributions to teaching in Early Childhood Education. Among the results found, was 

observed a scarcity in the researched literature when considering the relationship 

between the inclusion, Psychomotricity, and Early Childhood themes. Most studies 

analyzed deals with the concept of inclusion from the point of view of care for people 

with disabilities. The shortage of research that addresses inclusion from a broader 

perspective in the context of Early Childhood Education, and that use Psychomotricity 

as a pedagogical instrument for the overall development of the child, and that meets the 

demand of all students, was also observed. In this sense, it is concluded that a greater 

investment of researchers in studies and publications on these subjects is necessary, 

aiming at the restructuring of the school. 

 

Keywords: Inclusion. Psychomotricity. Child education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

SILVA, Marcelly Bispo Pereira da. La inclusión y la Psicomotricidad en la 

Educación Infantil: un estudio de revisión. 2019. 38 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Está búsqueda tiene por meta analizar como los conceptos de inclusión y 

Psicomotricidad son dirigido producciones científicas nacionales que habla sobre la 

educación infantil, en el período entre 2008 y 2018. Se utilizó como metodología un 

estudio de revisión de bibliografía realizado en dos bases de datos en línea: el Base de 

Tesis y Disertaciones de la Capes y el Portal de Periódicos Capes. Las referencias 

elegidas fueron analizadas en diálogo con la literatura específica y organizadas 

considerando: 1) el año y lugar de publicación; (2) los objetivos del trabajo; (3) el 

enfoque metodológico; (4) las referencias básicas para definir la inclusión; (5) las 

referencias básicas para definir la Psicomotricidad; y (6) las contribuciones a la 

enseñanza en la Educación Infantil. Entre los resultados encontrados, se observó escasez 

en la literatura investigada cuando se considera la relación entre los temas inclusión, 

Psicomotricidad y Educación Infantil. La mayoría de los trabajos analizados abordan el 

concepto de inclusión desde el punto de vista de la atención a la persona con 

discapacidad. También se observó la falta de investigaciones que aborden la inclusión 

bajo una mirada más amplia, en el contexto de la Educación Infantil, y que utilicen la 

Psicomotricidad como herramienta pedagógica para el desarrollo global del niño y 

atienda a la demanda de todos los alumnos. En este sentido, se concluye que es 

necesario una mayor búsqueda y elaboración en estudios y publicaciones acerca de esos 

asuntos, con miras a la reestructuración de la escuela. 

 

Palabras Chaves: Inclusión. Psicomotricidad. Educación Infantil. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

Quando falamos do processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar, 

podemos entender que não se faz apenas necessária a participação de professor x aluno, 

mas todos os que estão envolvidos no espaço escolar e a família, que se dão para o 

progresso da formação global de uma criança, também durante a Educação Infantil. 

E, não há como evidenciar o desenvolvimento global da criança sem citar o 

significado da Psicomotricidade para compreender o sentido e sua facilitação como 

sugestão deste processo de ensino-aprendizagem elucidado nesta pesquisa. Portanto, a 

Psicomotricidade pode ser definida como:  

 
[...] a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo 

em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está 

relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das 

aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por três 

conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE, 1980, não paginado).   

 

À vista disto, pode-se entender que o corpo é o mediador que favorece as relações 

consigo mesmo e com o outro através do movimento. E, toda relação tem o intuito de 

favorecer a inclusão do sujeito com o mundo interno e externo. Essa educação inclusiva 

deve ser de qualidade para todos, considerando e oportunizando o desenvolvimento de 

suas habilidades, potencialidades e respeitando suas condições específicas. 

Através de trabalhos recentes, podemos encontrar o conceito amplo no qual busca 

a participação de todos, conhecida assim também por inclusão e, definida como: “[...] 

uma perspectiva de olhar que não privilegia somente uma parte da população e não se 

limita à inserção simples e ingênua de pessoas rotuladas como diferentes num ambiente 

do qual têm sido excluídos”. (FONSECA, 2014, p. 46). 

 Corroborando para essa discussão, Fonseca (2014), elucida também que partindo 

da perspectiva de inclusão na educação além da integração, não bastaria somente estar 

fisicamente no espaço-escola, mas de tal maneira, intencionando a participação de todos 

em que estejam ativamente focados nos processos educacionais. 

 Tal discussão aproxima-se das Declarações de Salamanca (1994) e Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos (1990) que oficializaram as garantias de acesso à 

educação sem extinguir qualquer diferenciação.  

Esses documentos asseguram igualdade e qualidade de educação para todos e ao 

longo deste presente estudo, se destinará a interação de suas culturas, políticas e 
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práticas, analisando trabalhos que tenham como aparato de discussão a 

Psicomotricidade na Educação Infantil. 

Minha identidade na vida acadêmica sempre teve estreita relação com a 

Psicomotricidade. Participei do grupo de pesquisa e projeto de extensão Brincante, que 

tinha como objetivo principal ações ligadas à Psicomotricidade. E, também, o grupo de 

pesquisa LEPIDEFE (Laboratório de estudos e pesquisas sobre inclusão e diferenças na 

Educação Física escolar), ambos em funcionamento na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, que desde meu primeiro contato provocaram inquietações pessoais, gerando 

assim uma busca e pesquisa sobre Educação Infantil, Inclusão e Psicomotricidade.  

No trabalho de conclusão de curso da graduação encontrei escassez na literatura 

acerca dos descritores citados anteriormente. A partir disso, busquei durante essa 

especialização, não somente refletir, mas analisar através de pesquisas nas bases de 

dados teses e dissertações da Capes e o Portal de Periódicos Capes como têm sido 

abordados os assuntos na comunidade científica.  

A presente pesquisa fundamenta-se em Fonseca, Santos e Silva que compõem 

importante significado para o sentido da inclusão no seu conceito amplo, que neste 

trabalho terá este enfoque, utilizando a Psicomotricidade como instrumento para 

viabilizar e facilitar a participação de todos, afinal:  

 
[...] um processo que não se restringe a inserção de pessoas deficientes no 

sistema educacional. A inclusão em Educação não tem um fim determinado e 

envolve, além da convivência física, a criação de culturas, o desenvolvimento 

de políticas e orquestração de práticas que garantam a diminuição de 

barreiras à aprendizagem sofrida pelos alunos e aumento da participação 

destes nas diferentes áreas de suas vidas. (SILVA, 2008, p.26 apud SANTOS, 

2003, p.81).    

 

Posto isto, pretende-se responder quais as concepções de inclusão presentes em 

trabalhos e publicações que abordam a Psicomotricidade na Educação Infantil escolar, 

em periódicos nacionais nos últimos 10 anos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o diálogo entre as categorias 

Psicomotricidade, Educação Infantil e inclusão em publicações nacionais nos últimos 10 

anos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

A presente pesquisa pretende: 

a) levantar trabalhos que abordam relações entre a inclusão e a 

Psicomotricidade na Educação Infantil, em dois bancos de dados da Capes: banco de 

teses e dissertações e o Portal de Periódicos; 

b) identificar nos trabalhos, propostas de práticas psicomotoras que 

favoreçam a diminuição das barreiras à aprendizagem e ampliação da participação de 

todos os estudantes. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A realização deste trabalho se justifica como uma forma de materializar a notável 

escassez do tema na literatura e destacar sua relevância para a academia como suporte 

de facilitação da aprendizagem e análise da busca a respeito de Psicomotricidade, 

inclusão e Educação Infantil, além de tornar concreto o sentido da minha experiência 

profissional e com estudos das literaturas presentes em bases de dados. 

Ao ingressar na graduação de Licenciatura em Educação Física, me apaixonei 

pela Educação Infantil, descobri a Psicomotricidade e a disciplina de Educação Física 

Adaptada, que por sua vez, falava de pessoas com deficiências. Essa tríade – Educação 

Infantil, Psicomotricidade e inclusão – são o suporte necessário para solucionar e 

compreender meu frenesi perante o movimento infantil.  

A escola é o local onde ela poderá desfrutar das primeiras vivências, trocando 

com as outras crianças, amadurecendo, se conhecendo e transformando-se através das 

experiências com o relacionamento com os educadores que a cercam.  

A educação escolar possui autonomia suficiente para fazer com que esse ambiente 

seja o princípio da construção do eu, resgatando a simplicidade do espontâneo, do 

simbolismo como objeto de prazer para se trabalhar o desenvolvimento integral da 

criança. 

Posto isso, resolvi nessa especialização em Educação Psicomotora, tentar 

melhorar a prática e deixar como contribuição este estudo como aporte para o desejo de 

mudança dessa perspectiva de atualização da escola. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Este segmento encontra-se dividido em três partes. A primeira se debruça em 

mostrar o histórico da criança na Educação Infantil e os documentos que a regem. A 

segunda foca em explicar o conceito de inclusão sob um ponto de vista mais amplo e os 

documentos que asseguram o processo de inclusão às suas culturas, práticas e políticas. 

E a terceira mostra como a Psicomotricidade pode auxiliar como ferramenta do 

desenvolvimento global da criança. 

 

4.1 O desenvolvimento da criança na Educação Infantil 

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica que tem como 

destinação o desenvolvimento global da criança, pois é a fase de aprendizagem, 

assimilação, criação, experiências e o brincar é a ferramenta utilizada como facilitadora 

dessas aprendizagens.  

Neste período, a criança está descobrindo o mundo a sua volta através desse 

brincar e a escola é o espaço especializado da aprendizagem infantil. Atualmente, para 

garantir sua autonomia, construção de identidade com desejos e anseios e formadora de 

opiniões, a criança adquire benefícios na relação com o adulto (professor) e as outras 

crianças, no ambiente escolar, episódio discrepante do passado (TEIXEIRA et al, 2014). 

De acordo com Costa (2009, p.69), antigamente “a criança só poderia ser vista 

enquanto adulto que viria a ser, no que tange a sua utilidade”. Ela era reconhecida como 

mero objeto de gozo para o adulto. Talvez tal ironia se explique pela origem da palavra 

criança, que segundo Costa (2009, p.70) “se relaciona com a criação, àquilo que é 

passível de ser manipulado”. 

Apoiada nas discussões de Freud, Costa (2009, p.71) salienta que na 

Modernidade, o conceito de criança renasceu para a sociedade: 

 

A ideia de inocência e infância, quando relacionadas ao sentido etimológico, 

apontam para uma descrição da época, aquela que sem manchas (in+nocens) 

e sem poder falar (infans), vai se desenvolver até chegar ao “ápice” social, o 
adulto. 

 

Fundamentado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI), Brasil (1998, p.21):  

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e 

cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e 

aprender com elas de forma que possa compreender e influenciar seu 
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ambiente. Ampliando suas relações sociais, interações e formas de 

comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras para se expressar.  

 

Isso faz da criança um indivíduo especial, valorizado, com capacidades próprias, 

limitações, que interage, aprende a ser crítico, que possui seus direitos e deveres como 

qualquer cidadão e está em constante transformação, principalmente no ambiente 

escolar. 

A escola pode, portanto, segundo Lapierre; Aucouturier (1984, p.3) “[...] criar 

para a criança um meio acolhedor e pouco constrangedor no qual ela possa viver 

experiências diversas, exprimir seus desejos e satisfazê-los em parte num ambiente 

medianamente diretivo”. Dessa forma, esse espaço torna-se favorável à construção do 

eu e na estruturação enquanto sujeito. 

Para esse crescimento pessoal e autonomia, Pinto (2011, p.100) salienta que: 

  

Segundo as concepções wallonianas, o desenvolvimento é entendido como 

uma “espiral” ou uma “trama”, ou seja, tudo o que foi vivido anteriormente 
vai se interligar e formar a base para as experiências futuras. Se a criança 

viver um forte sofrimento, ele permanecerá com ela, será transformado, 

modificado, mas carregará consigo a representatividade por ele deixada. 

Somos seres únicos e, por isso, devemos considerar essa singularidade na 

relação com a criança.  

 

Por esse motivo é tão importante o vínculo com o outro, principalmente no 

percurso escolar, no qual, a criança passará por frustrações, obstáculos, soluções de 

problemas e para isso precisará se expressar, se comunicar e despertar o desejo de 

aprender para possibilitar a interação com o mundo.  Desse modo, a infância é estágio 

fundamental na vida da criança, pois é o processo para a aprendizagem à vida adulta.  

Em concordância, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei 

9394/96, artigo 29 assegura que: 

 

A Educação Infantil é conceituada como a primeira etapa da Educação Básica 

e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 1996). 

 

E o RCNEI, Brasil, (1998, p.11) complementa essa discussão: 

  

O desenvolvimento da identidade e da autonomia está intimamente 

relacionado com os processos de socialização. Nas interações sociais se dá a 

ampliação dos laços afetivos que as crianças podem estabelecer com as 

outras crianças e com os adultos, contribuindo para que o reconhecimento do 

outro e a constatação das diferenças entre as pessoas. Isso pode ocorrer nas 

instituições de educação infantil que se constituem, por excelência, em 
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espaços de socialização, pois propiciam o contato e o confronto com adultos 

e crianças de várias origens socioculturais, de diferentes religiões, etnias, 

costumes, hábitos e valores.  

 

As crianças que estão presentes nesse espaço que é a escola, são protegidos por 

esses documentos e por profissionais especializados a garantir os direitos, cuidados e 

valorização desse sujeito a fim de viabilizar práticas pedagógicas em prol da criança. 

Com isso, percebe-se que a criança tem um papel tão importante que a ela lhe 

atribuiu um estatuto, regras e referenciais como mérito do seu papel na sociedade. De 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “Art. 53. A criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1990). 

A inserção da Educação Infantil como ciclo da educação básica é uma grande 

evolução para a preparação à vida adulta e também é nessa fase que as crianças 

reconhecem a si mesmas e batem de encontro com as diferenças do outro. No próximo 

capítulo veremos como se deu o ato de respeitar o outro a partir se suas diferenças, ou 

seja, a inclusão. 

4.2 Noções de inclusão 

A inclusão nesta pesquisa é apoiada no sinônimo de educação para todos e não 

que favorece, exclusivamente, a pessoas com deficiência. Mas, historicamente, as 

pessoas com deficiência foram excluídas do direito à educação. 

Talvez, por esse motivo, se dê a confusão de significado dos termos integração e 

inclusão. A integração nasceu na década de 1970 e oportunizava direitos das pessoas 

com deficiência e a inclusão com um conceito mais amplo que reitera a participação de 

todos, no ano de 1990 (SANTOS, 2003).  

A fim de explicitar a diferenciação dos termos, Santos (2000) evidencia três 

períodos na história que cercavam pessoas com deficiência: 1. eram negadas, 

rechaçadas e por muitas vezes assassinadas; 2. passaram e serem enxergadas com certas 

capacidades, porém limitadas e 3. a partir da década de 60 as pessoas com deficiência 

passam a ser protegidas por direitos e serem reconhecidas em seu valor humano. Porém 

não considerável para abolir todas as formas de preconceito. 

A partir da década de 70, a integração era a concepção da época. Apoiada por 

Fonseca (2014, p.47): 

[...] bastava que as pessoas com deficiências estivessem no mesmo recinto 

que as pessoas sem deficiência para que a integração se estabelecesse. Isso 

justifica o uso dos termos parcial e condicional: parcial porque não incentiva 
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ou promove a participação ativa das pessoas com deficiência no ambiente em 

que estão inseridas, e condicionadas, porque a própria pessoa com 

deficiência deveria se adaptar ao meio e não o contrário.  

 

Evidentemente a integração teve importância como marco histórico, pois se 

anteriormente as pessoas com deficiência eram assassinadas, após o conceito de 

integração, elas passaram a ser vistas, mas não com a atenção merecida, pois esse 

conceito ainda era dotado de segregação, seja no ambiente escolar ou não. As lutas pela 

igualdade da pessoa com deficiência às que não tinham eram uma batalha da própria 

pessoa e sua família para se incorporar na sociedade, “onde o foco da mudança e das 

adequações estavam centrados no sujeito e não no ambiente. (FONSECA, 2014, p.48). 

A partir da Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos (1990) e Declaração de Salamanca (1994), 

oficializaram no âmbito da educação o sentido da inclusão como aparato para suprimir 

qualquer ordem de negação ao acesso à educação de qualidade e permanência, 

independente de raça, sexo, idioma, religião, deficiências ou em considerações 

econômicas, culturais e sociais. (FONSECA, 2014). 

A inclusão em educação não é seguimento ou evolução do processo de integração. 

Compreendida nessa pesquisa, a inclusão é a ruptura da ligação a pessoas com 

deficiência, somente. E a luta é que a escola compreenda esse papel e não a configure 

como um espaço de educação excludente.  

Sendo a Educação Infantil a primeira etapa da educação básica, como dito no 

capítulo anterior, cabe ao ambiente escolar organizar seu currículo e capacitar seus 

profissionais para que, ambos, atendam efetivamente a propostas de políticas 

educacionais de qualidade, respeitando as diferentes diversidades nela presentes. 

Silva (2008, p.148) manifesta todas as inquietações que deveriam fazer parte de 

um programa de formação com um sentido inclusivo:  

Como as políticas educacionais nacionais mais amplas têm se posicionado a 

respeito do movimento pela inclusão? Qual o papel do ensino superior na 

formação dos futuros professores para a inclusão? De que maneira os cursos 

de formação têm se estruturado para incluir em seus currículos, disciplinas 

que preparem os professores para resolver os problemas enfrentados 

diariamente na prática pedagógica inclusiva como, por exemplo, criar novas 

estratégias de ensino, adaptar atividades e conteúdos e flexibilizar o currículo 

para atender às diversas características e necessidades dos alunos? A solução 

destes problemas não se limita à técnica, mas se estende à práxis.  

 

Com o intuito de legitimar, promover e implementar garantias à prática de 

inclusão e respeito às diferenças no ambiente educacional, documentos como 

Constituição Brasileira (1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
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9394/96 (1996), Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (2002) citam a 

necessidade de formação e capacitação dos profissionais para a inclusão em educação. 

(SILVA, 2008). 

A existência desses documentos expõe a necessidade de fortalecer e ampliar 

discussões acerca da inclusão em educação por um lado e, por outro constatam o 

fracasso das políticas educacionais não serem suficientes para promover educação de 

maneira obrigatória e concreta e nem de modificar conhecimentos cristalizados. 

(FONSECA, 2014). 

Santos (2003, p.81) dialoga com o sentido desse processo de inclusão: “[...]é uma 

luta, um movimento que tem por essência estar presente em todas as áreas da vida 

humana, inclusive a educacional”.   

Fonseca (2014, p.54) revela que “propor intervenções inclusivas para minimizar 

ou combater as exclusões”, é uma solução para que as dimensões de culturas, políticas e 

práticas de cunho inclusivo sejam pontos de partida para a saída de processos de 

exclusão. 

Colaborando para essa afirmação, Santos (2003, p.3-4) salienta que:  

Em outras palavras, o processo de inclusão se refere a quaisquer lutas, nos 

diferentes campos sociais, contra a submissão de pessoas excluídas: tanto as 

que se percebem com facilidade como aquelas mais sutis. Refere-se ainda, 

num nível mais preventivo, a todo e qualquer esforço para se evitar que 

alguém em risco de ser excluído de dado contexto, por qualquer motivo que 

seja, acabe de fato sendo excluído.  

  

O processo de inclusão é contínuo e dinâmico e a escola deve estar preparada para 

que esse movimento minimize as práticas de exclusão, sendo o professor o mediador 

dessa discussão, configurando em um espaço em que a diversidade seja a proposta de 

respeito entre seus membros. Para que isso ocorra, neste estudo a Psicomotricidade será 

a ferramenta de trabalho lançada como uma perspectiva bastante viável como 

possibilidade de conteúdos que primem pela participação de todos. 

 

4.3 O estudo da Psicomotricidade 

Para que o sujeito chegue ao seu desenvolvimento global, é na fase da infância 

que a criança necessita ser estimulada a ter experiências para criar, se expressar, se 

locomover, como vimos anteriormente. E, na fase da escola essas vivências são 

oportunizadas de maneira mais vigente e com um olhar preventivo sobre esses atos. A 
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Psicomotricidade deve ser respeitada em cada fase da criança e utilizada como auxílio 

para incentivar à prática do movimento privilegiando a construção da aprendizagem. 

Mas o que é a Psicomotricidade e por que sua interdependência entre as 

disciplinas é tão importante para as práticas pedagógicas e objeto de estudo dessa 

pesquisa? 

Antes de revelar essa resposta, iremos fazer um breve histórico da 

Psicomotricidade para melhor organização e compreensão dos conceitos. 

Toledo (2011, p.143) nos auxilia a compreender o início da história da 

Psicomotricidade: 

 

Foi em 1909 que o médico psiquiatra Dupré, ao identificar o paralelismo 

entre as manifestações motoras e psíquicas, usou, pela primeira vez, o termo 

“psicomotricidade”. O termo, ainda separado por hífen, apareceu para 

descrever uma nova abordagem médica a qual percebia que certos fenômenos 

patológicos ultrapassavam o modelo anatomoclínico, havendo uma estreita 

relação entre anomalias psíquicas motoras. Os pesquisadores dessa área 

dividiam-se em dois grupos: de um lado, havia a corrente neurológica, que 

investigava os aspectos anatomofuncionais da motricidade e suas relações; do 

outro, havia a investigação psicológica da realização e da significação da 

motricidade.  

 

Etimologicamente a palavra Psicomotricidade é a junção da palavra grega psyché, 

que significa “alma” e a palavra latina motorius, que significa “que tem movimento”. O 

objeto de estudo da Psicomotricidade é o estudo do ser humano e sua relação com o 

corpo, na tentativa de abolir o dualismo cartesiano de Descartes – corpo e mente. 

(COSTE, 1981). 

De acordo com Le Boulch (1987, p.13): 

 

[...] O cartesianismo, de fato, marcou profundamente por vários séculos o 

pensamento ocidental. Ele contém o segredo da técnica que estará na raiz dos 

avanços científicos e industriais do final do século XIX e do inicio do XX. 

Por seu dualismo metodológico ele distingue a alma, do corpo, cuja 

característica é a extensão. Apenas o pensamento é capaz de conceber e de 

querer, disso depende o ato, o corpo fica reduzido a uma simples máquina 

movida pela mente. 

 

Ao longo dos anos o ser humano foi agregando conhecimentos ligados ao seu 

corpo e ao movimento; E a Psicomotricidade, assim como a inclusão, não é voltada 

somente para quem tem deficiência. Ela é de suma importância para a educação e na 

formação da identidade de todas as crianças, pois através do movimento há o 

desenvolvimento do sujeito, enriquecendo suas capacidades motoras, afetivas e 

cognitivas. (SILVA; SOUSA, 2013). 
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Assim, como já citado nos capítulos anteriores, a etapa da Educação Infantil é 

repleta de vivências corporais e afetivas, o que permite e facilita a aprendizagem. Essas 

habilidades constituem o desenvolvimento psicomotor da criança, por meio da 

estimulação, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. E, consequentemente, 

podemos responder o porquê a Psicomotricidade é uma ciência tão importante nessa 

fase do momento de propiciar a inclusão social e escolar da criança.  

Corroborando para essa discussão, Silva; Sousa (2013, p.131) revelam a 

importância da Psicomotricidade: 

A Psicomotricidade pode auxiliar de forma eficaz no rendimento da criança, 

levando em conta a personalidade e a vontade da mesma, favorecendo o 

desenvolvimento dos gestos e movimentos, desenvolvendo o equilíbrio e a 

capacidade da percepção. Todo conhecimento e toda relação estão baseados 

nas vivências, a construção do esquema corporal, por exemplo, junto à 

consciência e o conhecimento, a organização dinâmica, e o uso do próprio 

corpo, devem ser a chave de toda a educação da criança.  

 

Portanto, a Psicomotricidade deve fortalecer um caráter preventivo para a 

aprendizagem das etapas das crianças, relacionando-se assim, como desenvolvimento 

integral de suas habilidades. Assim, como vem sendo explicitado nos capítulos 

anteriores, é essencial a formação e conhecimentos fundamentais dos professores que 

atendem a esse grupo para práticas psicomotoras educacionais, sendo crucial para o 

desenvolvimento infantil. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A proposta deste estudo de revisão foi analisar através de pesquisas 

fundamentadas em base de dados, com descritores que retornassem como resposta 

artigos publicados nos últimos 10 anos sobre: Educação infantil, Psicomotricidade e 

inclusão.  

Esse tipo de metodologia foi utilizado nessa pesquisa, pois a mesma “possibilita 

identificar as melhores evidências e sintetizá-las, para fundamentar propostas de 

mudanças nas áreas de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação” (Guanilo et al, 

2011, p.1260).  

A pesquisa considerou artigos, teses e dissertações e trabalhos publicados no 

período de 2008 a 2018, produções nacionais e nas bases de dados teses e dissertações 

da Capes e o Portal de Periódicos Capes. Para uma pesquisa mais específica, optamos 

pela busca, apenas, de título e resumo.  

Para uma busca centrada no objetivo desta pesquisa, foram utilizados os seguintes 

filtros de trabalhos que obtivessem: idioma em Português; contendo as seguintes áreas 

temáticas: ciências humanas, ciências da saúde, educação e pesquisa educacional, 

educação, educação especial, educação física, saúde pública e inclusão escolar.  

Para caráter de exclusão, foi feita uma análise do título, considerando sentido ao 

tema abordado; equiparando-se com o mesmo, o segundo passo era leitura do resumo e, 

por conseguinte, do texto global. Foram excluídos trabalhos repetidos, livros, 

indisponíveis na íntegra, que focassem somente em deficiência e ligados à área clínica. 

Na pesquisa no banco de teses e dissertações da Capes, os trabalhos foram 

avaliados primeiramente com as três palavras-chave deste presente artigo (inclusão, 

Psicomotricidade e Educação Infantil) e como foram encontrados apenas 3 teses, optou-

se pela busca por pares a fim de descobrir mais pesquisas que contemplassem o assunto 

deste estudo, que resultou na tabela abaixo:   

 

Tabela 1 – Banco de teses e dissertações Capes 

 

Descritores 

 

Trabalhos encontrados 

Trabalhos excluídos e 

motivo 

“Educação Infantil” AND 

“Psicomotricidade” 

4 3 – título e resumo carecem 

ao sentido dos descritores 
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“Educação Infantil” AND 

“inclusão” 

108 108 – indisponíveis na 

íntegra 

“Psicomotricidade” AND 

“inclusão” 

7 7 – vinculados somente à 

deficiência 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Ou seja, apenas 1 referência será utilizada como aparato na discussão de dados, 

pois foi a única que atendeu às demandas da busca dos descritores utilizados 

(“Educação Infantil AND Psicomotricidade”). Segue abaixo a tabela com as 

características da referência selecionada: 

 

Tabela 2 - Lista de teses e dissertações utilizadas na pesquisa 

Título Autor Ano Tipo de publicação 

A Psicomotricidade 

na Educação 

Infantil: 

ressignificação de 

práticas 

pedagógicas 

 

 

Edivan Carlos da 

Cunha 

 

 

2016 

 

 

Dissertação de 

Mestrado 

Fonte: A autora, 2019. 

  

No Portal de Periódicos Capes, os artigos também foram avaliados por pares. 

Abaixo estão as tabelas com as informações dos estudos encontrados e dos excluídos. 

 

Tabela 3 – Portal de Periódicos Capes 

 

Descritores 

 

Trabalhos encontrados 

Trabalhos excluídos e 

motivo 

“Educação Infantil” AND 

“Psicomotricidade” 

2 - 

“Educação Infantil” AND 

“inclusão” 

9 8 – vinculados somente à 

deficiência 

“Psicomotricidade” AND 

“inclusão” 

2 2 - título e resumo carecem 

ao sentido dos descritores; 
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vinculados somente à 

deficiência 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Ou seja, apenas 3 referências serão utilizadas na discussão de dados. Ambas 

encontram-se na tabela abaixo:  

 

Tabela 4 - Lista de periódicos utilizados na pesquisa 

Título Autor Ano Tipo de publicação 

A Psicomotricidade 

na Educação 

Infantil 

Juliana Melo de 

Sousa e João 

Batista Lopes da 

Silva 

 

2014 

 

Artigo 

Psicomotricidade e 

práticas 

pedagógicas no 

contexto da 

Educação Infantil: 

uma etnografia 

escolar 

 

Fauston Negreiros, 

Carolina Machado 

de Sousa, Francisca 

Kétsia Lourenço 

Gomes de Moura 

 

 

 

2018 

 

 

 

Artigo 

Noções de inclusão 

e diversidade: a 

percepção das 

crianças de duas 

turmas de educação 

infantil 

 

Marcelo Oliveira da 

Silva e Maria Inês 

Côrte Vitória 

 

 

2014 

 

 

Artigo 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Pôde ser observado que quando se faz a busca contendo o descritor “inclusão” nas 

bases de dados escolhidas para esta pesquisa, retornam-se como resposta, na maioria 

dos casos, ações ligadas à deficiência. E tivemos todo o cuidado de ler os resumos, pois 

poderia algum trabalho, mesmo relacionado à deficiência, ter a educação de cunho 

inclusivo; mas esta lacuna continua aberta, pois nenhuma das pesquisas foi capaz de 

preencher essa demanda.  
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Porém, todos os trabalhos que proferiam a inclusão citavam muito no texto a 

palavra diferença. Por esse motivo, realizou-se uma nova busca utilizando essa palavra-

chave, com a finalidade de possivelmente encontrar estudos que se aproximem desta 

presente pesquisa quando se refere à inclusão não relacionada à deficiência. 

Abaixo encontram-se as tabelas com os estudos encontrados, excluídos e 

selecionados.  

 

Tabela 5 – Nova busca no Banco de teses e dissertações Capes 

 

Descritores 

 

Trabalhos encontrados 

Trabalhos excluídos e 

motivo 

“Diferenças” AND 

“Psicomotricidade” AND 

“Educação Infantil” 

 

3 

3- falam da diferença da 

dificuldade psicomotora de 

cada aluno 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Tabela 6 – Nova busca no Portal de Periódicos Capes 

 

Descritores 

 

Trabalhos encontrados 

Trabalhos excluídos e 

motivo 

“Diferenças” AND 

“Psicomotricidade” 

14 14 – ambiente clínico, 

utilizam o descritor 

diferença comparado a  

desigualdade e não 

relacionado a aceitação das 

diferentes características de 

cada indivíduo 

“Diferenças” AND 

“Educação Infantil” 

125 121 – fora do ambiente 

escolar, que não falasse de 

ambos os descritores, 

diferença comparado a  

desigualdade e não 

relacionado a aceitação das 

diferentes características de 

cada indivíduo 

Fonte: A autora, 2019. 
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Tabela 7 - Lista de periódicos utilizados na pesquisa com o novo descritor 

“diferenças” 

Título Autor Ano Tipo de publicação 

Reflexões sobre a 

inclusão escolar de 

uma criança com 

diagnóstico de 

autismo na 

educação infantil 

 

Laura Kemp Mattos 

e Adriano Henrique 

Nuemberg 

 

 

2011 

 

 

Artigo 

A convivência entre 

crianças com e sem 

deficiência e o 

papel do professor 

na educação infantil  

 

 

Marcelo Oliveira da 

Silva 

  

 

2018 

 

 

Artigo 

Ambientes 

inclusivos na 

Educação Infantil: 

possibilidades e 

impedimentos 

 

Marie Claire 

Sekkel, Raquel 

Zanellato e Suely 

de Barros Brandão 

 

 

2010 

   

 

Artigo 

Educação inclusiva: 

formação de 

atitudes na 

educação infantil 

 

Marie Claire Sekkel 

e Larisse Prado 

Matos 

 

 

2014 

 

 

 

Artigo 

Fonte: A autora, 2019. 

 

De fato, ao pesquisar “diferenças” associado à Educação Infantil, as quatro 

referências selecionadas fazem jus à educação de cunho inclusivo, mesmo que o tema 

central do trabalho sejam com crianças que possuam alguma deficiência.  
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Após a aplicação do estudo de revisão foram obtidos um total de 4 referências que 

contemplam o sentido das palavras-chave que contornam essa pesquisa: inclusão, 

Psicomotricidade e Educação Infantil.  

Porém, fez-se necessária uma nova busca com a palavra “diferenças” para ampliar 

as discussões que permeavam a inclusão relacionada à participação de todos, já que o 

termo na maioria dos trabalhos é relativo à deficiência, quando na verdade, podemos a 

partir desta pesquisa notar que inclusão é muito além disso. Essa nova busca resultou 

em mais 4 referências selecionadas, totalizando 8 no percorrer de toda análise de dados. 

As 8 referências analisadas e selecionadas encontram-se em anexo e organizadas 

de acordo com o ano e local da publicação, os objetivos do trabalho, a abordagem 

metodológica, as referências base para definir inclusão, as referências base para definir 

Psicomotricidade, as contribuições para o ensino na Educação Infantil e quando 

adicionado o descritor “diferenças”, as referências base para definir diferenças. 

Fazendo o levantamento, pode ser analisada escassez na literatura pesquisada que 

aborde a inclusão sob um ponto de vista mais amplo, no contexto da Educação Infantil, 

e que utilizem a Psicomotricidade como instrumento pedagógico para o 

desenvolvimento global da criança e atenda à demanda de todos os alunos. 

Inclusão é o princípio básico para atender as necessidades de seus membros, 

independente de suas limitações, cultura, etnia, desenvolvimento, de forma a abolir 

comportamentos discriminatórios. 

Foi encontrada também ausência de trabalhos que relacionassem 

Psicomotricidade, inclusão e Educação Infantil. Nenhum dos artigos encontrados no 

banco de teses e dissertações da Capes e no Portal de Periódicos Capes, deu conta de 

entrelaçar os temas a fim de identificarem-se com o objetivo do trabalho. 

Em concordância com o feitio deste presente estudo, todas as referências que 

abordaram a Educação Infantil deixam como contribuição a necessidade de atualização 

dos docentes, com a finalidade de que as crianças, amparadas pelos documentos 

oficiais, tenham direito a uma educação de qualidade. 

Quando se pesquisa sobre a Psicomotricidade e a Educação Infantil, a dissertação 

de Cunha (2016) aponta a transformação do desenvolvimento integral da criança com a 

inserção da Psicomotricidade nas aulas e que através das atividades espontâneas, as 

crianças podem explorar o mundo simbólico, saindo os métodos diretivos que não 
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permitem espaço à liberdade das mesmas. Ele também fala da importância da 

ressignificação das práticas docentes utilizando o corpo como mediador do método de 

ensino.   

Favorecendo essa ideia, no artigo de Sousa e Silva (2013, p. 134): 

 

Percebemos que é de extrema importância refletir sobre as práticas, além de 

analisar e recriar nossas metodologias de ensino. É preciso oportunizar as 

possibilidades para as crianças da educação infantil, pois o aprender deve 

estar cercado de intenções, motivações e desejos de se comunicar com o seu 

meio. 

 

Mais um estudo que ressalta a necessidade de atualização do professor sobre as 

práticas pedagógicas e mostra a importância da Educação Infantil para a vida e o 

desenvolvimento da criança.  

Na referência de Negreiros, Sousa e Moura (2018, p. 149), complementando essa 

ideia de desenvolvimento da criança, eles colocam como proposta ser “fundamental o 

trabalho com a Psicomotricidade para o desenvolvimento integral do indivíduo” e por 

curiosidade no desenrolar de seu texto, ele cita Cunha (2016). 

Curioso também foi a combinação das palavras-chave “Psicomotricidade” AND 

“inclusão” não obter nenhum estudo compatível com os critérios contextualizados nessa 

pesquisa. Isso se deve, talvez, por novamente, em muitos trabalhos focarem nas pessoas 

com deficiência. 

O único referencial que conceituou a inclusão relacionando a participação de 

todos e respeitando as características e individualidades de cada indivíduo foi na 

pesquisa das palavras-chave “inclusão” AND “Educação Infantil”. Para os autores, 

Silva e Vitória (2014, p. 11) “a proposta é tratar das diferenças como algo natural no 

quotidiano escolar e, por via de consequência, como uma forma de se relacionar com a 

vida e na constituição dessas pessoas.” 

Como exposto anteriormente, por muitas vezes, aparece a palavra diferenças nos 

trabalhos que englobam a inclusão, como na citação acima. E todas as referências 

selecionadas com o descritor “diferenças”, mesmo relacionadas à deficiência, 

reconhecem o sentido amplo da inclusão. 

Exemplo no trabalho de Mattos e Nuemberg (2011, p.139), no qual eles afirmam 

que “a diferença é inerente à condição humana e sua valorização é fundamental para a 

educação, com vistas a inserir todas as crianças nas relações sociais”. E esse é o papel 

da inclusão: a participação de todos! 
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Corroborando para essa discussão, o trabalho de Silva (2018, p.116) diz que: 

 

Pelo convívio entre as crianças é que se dá o aprendizado sobre o respeito e 

celebração das diferenças. Vale ressaltar que o ambiente da escola deve ser 

propício para que essa experiência seja positiva e desenvolva as crianças. A 

escola deve ser um lugar em que se acredite nas possibilidades de cada 

criança e não na homogeneização. Nesse sentido, o papel do adulto é 

fundamental no momento em que lança mão de estratégias diferentes para 

promover o aprendizado. Da mesma forma que não espera que todos tenham 

o mesmo ritmo, interesses, vontades, necessidades, que saiba respeitar as 

diferenças equalizando o olhar para o indivíduo e para o grupo.  

 
 

Nessa perspectiva da importância do ambiente escolar, Sekkel, Zanelatto e 

Brandão (2010, p.124), apontam que:  

O ambiente se torna inclusivo na medida do reconhecimento das 

necessidades de cada um, da construção de um projeto pedagógico que parta 

do respeito aos potenciais disponíveis e da articulação das relações na 

produção de um coletivo no qual todos se reconheçam como participantes.  

 

E a última referência selecionada, a de Sekkel e Matos (2014) traduz o sentido da 

inclusão dizendo que só é possível através de um ambiente acolhedor. Esse espaço é o 

principal para uma educação inclusiva.  

Nesse sentido, pode ser percebido que a Psicomotricidade pode contribuir e muito 

para a inclusão de crianças. Não há limites à educação, desde que ela seja de qualidade. 

A escassez da literatura deixa lacunas como desenvolver melhor pesquisas que ocupem-

se de elucidar a inclusão como sinônimo da participação de todos dentro desse espaço 

especializado para as crianças, denominado escola. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve o propósito de analisar o estudo da inclusão e da 

Psicomotricidade na Educação Infantil em publicações nacionais nos últimos 10 anos, 

levantando trabalhos que abordam as relações entre a inclusão e a Psicomotricidade no 

ambiente escolar, em dois bancos de dados da Capes: banco de teses e dissertações e o 

portal de periódicos; e identificando nos trabalhos, propostas de práticas psicomotoras 

que favoreçam a diminuição das barreiras à aprendizagem e ampliação da participação 

de todos os estudantes. 

Os objetivos pretendidos foram alcançados, porém a inclusão no contexto escolar, 

baseado nos achados, só é vinculada à deficiência, e por esse motivo, foram excluídos 

das referências selecionadas.  

Todos os estudos que dialogam sobre Psicomotricidade e Educação Infantil 

abordam seus históricos na sociedade e respaldam as discussões presentes neste estudo. 

Mas ao inserir o processo de inclusão, não agrega a essa discussão. 

Na construção desta pesquisa, podemos destacar o quanto nossa literatura está 

carente de temas para incorporar as pesquisas com novos conhecimentos; alguns 

cristalizados pelo discurso permanente necessitam ser atualizados. 

O déficit de pesquisas com o cunho inclusivo amplo dentro da escola, utilizando 

como instrumento a Psicomotricidade é notório, visto nesta pesquisa a escassez na 

literatura, e apontamos para a necessidade de publicações em torno desses assuntos. 

Afinal, a escola precisa se reestruturar – principalmente no discurso - para atender as 

demandas de todos os alunos. 

As palavras-chave do estudo, em conjunto, não seriam a solução da cristalização 

do problema educacional no que tange aos processos de inclusão/exclusão na Educação 

Infantil, mas seria uma perspectiva bastante viável como possibilidade de conteúdos que 

primem pela participação de todos, respeitando suas singularidades, porém, esse viés 

ainda não foi amplamente apresentado na literatura aqui pesquisada.  
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ANEXO A - REFERÊNCIAS SELECIONADAS NA BASE DE TESES E 

DISSERTAÇÕES CAPES  

 

Palavras-chave: “Psicomotricidade” AND “Educação Infantil” 

Título Ano e local 

de 

publicação 

Objetivos do 

trabalho 

Abordagem 

metodológica 

Ref. base para 

definir 

Psicomotricidade 

Contribuições para o ensino na 

Educação Infantil 

A 

Psicomotricidad

e na Educação 

Infantil 

2016, 

Universidade 

Federal de 

Rondônia 

Analisar como  

as práticas 

pedagógicas 

referentes à 

Psicomotricidade 

vinham sendo 

desenvolvidas 
pelas professoras 

e quais 

mudanças 

ocorreram com a 

intervenção do 

pesquisador com 

a colaboração 

das professoras 

no processo em 

construção 

coletiva de 
práticas 

pedagógicas, 

contribuindo 

com o ensino e 

aprendizagem 

Pesquisa-ação Vitor da Fonseca, 

Ajuriaguerra, Le 

Boulch, Piaget e 

Lapierre 

 O ensino de crianças na Educação 

Infantil pode ser organizado de forma 

a dar importância às atividades 

corporais espontâneas não-diretivas, 

com professoras atuando como 

especialistas em interações junto à 

criança pequena, contribuindo para o 

processo ensino aprendizagem por 

intermédio da corporeidade nessa 

etapa da educação básica. 
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ANEXO B – REFERÊNCIAS SELECIONADAS NO PORTAL DE 

PERIÓDICOS CAPES 

 

Palavras-chave: “Psicomotricidade” AND “Educação Infantil” 

Título Ano e local 

de 

publicação 

Objetivos do 

trabalho 

Abordagem 

metodológica 

Ref. base para 

definir 

Psicomotricidade 

Contribuições para o ensino na 

Educação Infantil 

A 

Psicomotricidad

e na Educação 

Infantil 

2014, 

Universidade 

do Estado de 

Mato Grosso 

Abordar como a 

psicomotricidade 

na educação 

infantil pode 

auxiliar o 

aprendizado 

através do 
movimento 

Observação 

participante 

Jean Le Boulch, 

Gislene de 

Campos Oliveira 

e Vitor da 

Fonseca 

É preciso oportunizar as 

possibilidades para as crianças na 

Educação Infantil.  

Psicomotricidade 

e práticas 

pedagógicas no 

contexto da 

Educação 

Infantil: uma 

etnografia 

escolar 

2018, 

Revista 

Educação e 

Emancipação 

Analisar como 

ocorrem as 

práticas 

pedagógicas 

psicomotoras na 

escola de 

educação infantil 

e qual a 

importância da 

Psicomotricidade 

para o 
desenvolvimento 

da criança 

Técnica 

hermenêutica 

de 

profundidade 

John Dupré, 

Andreza Oliveira 

e Jose Souza, 

Cláudia Sofia 

Nunes Monteiro 

A Psicomotricidade contribui para o 

desenvolvimento global da criança 

durante o ciclo da Educação Infantil 

 

Palavras-chave: “inclusão” AND “Educação Infantil” 

Título Ano e local 

de 

publicação 

Objetivos do 

trabalho 

Abordagem 

metodológica 

Ref. base para 

definir inclusão 

Contribuições para o ensino na 

Educação Infantil 

Noções de 

inclusão e 

diversidade: a 

percepção das 

crianças de duas 

turmas de 

educação 

infantil 

2014, 

Repositório 

Institucional 

da PUCRS 

Entender a 

percepção de 

alunos da 

Educação 

Infantil sobre a 
inclusão e a 

diversidade 

presentes em 

sala de aula 

Observação LDB  Tratar das diferenças como algo 

natural no quotidiano escolar e, por 

via de consequência, como uma forma 

de se relacionar com a vida e na 

constituição dessas pessoas 

 

Palavras-chave: “diferenças” AND “Educação Infantil” 
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Título Ano e local 

de 

publicação 

Objetivos do 

trabalho 

Abordagem 

metodológica 

Ref. base para 

definir 

diferenças 

Contribuições para o ensino na 

Educação Infantil 

Reflexões sobre 

a inclusão 

escolar de uma 

criança com 

diagnóstico de 

autismo na 

educação 

infantil 

2011, Revista 

Educação 

Especial 

Auxiliar na 

promoção do 

desenvolvimento 

e da interação 

social de um 

educando com 

Transtorno 
Invasivo do 

Desenvolvimento 

(TID). 

Inter-regulação 

da participação 

do sujeito 

Amaral, Carneiro  Foram observadas melhorias 

significativas na qualidade de 

interação e comunicação do 

educando em questão, bem como 

foram verificadas melhorias na 

capacidade da turma em acolher 

diferenças e da professora em 

flexibilizar suas práticas 

educacionais à luz de perspectivas 

inclusivas 

A convivência 

entre crianças 

com e sem 

deficiência e o 

papel do 

professor na 

educação 

infantil 

2018, Revista 

Educação 

Especial 

O artigo propõe 

algumas 

reflexões sobre a 

interação entre as 

crianças no 
espaço escolar e 

o papel do adulto 

em cenas 

vivenciadas pelo 

pesquisador 

Pesquisa 

qualitativa e 

utiliza 

entrevistas 

semiestruturadas 

e registros de 

observação no 

diário de aula do 

pesquisador 

para compor o 

conjunto de 

dados 

analisados 

Carvalho, 

Karagiannis e 

Stainback 

A Educação Infantil é uma etapa 

relevante para o desenvolvimento 

de habilidades sociais e percepção 

de alteridade. 

Ambientes 

inclusivos na 

Educação 

Infantil: 

possibilidades e 

impedimentos 

2010, Revista 

Psicologia em 

Estudo 

Identificar os 

indicadores de 

envolvimento no 

trabalho com as 

crianças e 

aqueles que 

determinam a 

construção de um 

ambiente 
inclusivo 

A coleta de 

dados foi feita 

por meio de 

observações dos 

três estágios da 

Educação 

Infantil e do 

levantamento da 

documentação 

pedagógica 

Amaral e Sekkel Trabalhos recentes sobre 

experiências com educação 

inclusiva destacam a importância 

das contribuições das crianças 

nesses processos, desde que lhes 

seja dada a oportunidade de 

participar 

Educação 

inclusiva: 

formação de 

atitudes na 

2014, Revista 

Quadrimestral 

da 

Associação 

Conhecer os 

efeitos da 

convivência em 

creches e pré-

escolas 

inclusivas sobre 

Qualitativa Amaral e Sekkel A educação infantil inclusiva tem 

um papel significativo no 

fortalecimento das experiências 

infantis e na manutenção de uma 
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educação 

infantil 

Brasileira de 

Psicologia 

Escolar e 

Educacional 

a formação das 

crianças no que 

diz respeito à 

aceitação das 

diferenças 

abertura ao outro que permanece ao 

longo da vida. Indicam também 

que, independentemente dos valores 

e atitudes presentes no ambiente 

familiar, há algo comum na 

educação dessas crianças para o 

qual a escola exerce forte 

determinação 

 

 


