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Resumo Sujeito-agente da própria inclusão – uma experiência pessoal bem sucedida Ser criança, órfã 

e deficiente visual é uma experiência muito dolorosa. Não se identificar com seus pares, não se sentir 

pertencente, tornaram-se desafios que desde muito cedo precisaram ser vencidos por uma questão de 

sobrevivência. Cursar a Faculdade de Educação Física custou sacrifícios que inviabilizaram uma 

interação saudável e necessária. Passar de aluna deficiente para professora deficiente, numa escola 

que atende também alunos deficientes, na rede pública de ensino foi um marco, uma superação. Tal 

admissão se deu por concurso em 1995 e passo assim a integrar a equipe de Atendimento Educacional 

Especializada – AEE- da Secretaria de Educação do Distrito Federal trabalhando com crianças de 0 

a 4 anos. Cursar Especialização em Educação Física para Portadores de Necessidades Especiais e, em 

Psicopedagogia, concomitantemente à prática da docência foram somando bagagem e consolidando 

esta prática. Com o objetivo de estimular crianças de 0 a 4 anos em seus aspectos sensório, afetivo, 

psicomotor e cognitivo, em 2007 tem início o desenvolvimento do projeto “Um toque muito 

especial”. O projeto é desenvolvido em Taguatinga, cidade satélite de Brasília – DF, no Centro de 

Educação Infantil e tem como metodologia o trabalho através de massagem, estimulação tátil-

cinestésica, estimulação visual e sonora, bem como atividades lúdicas. Dentre as crianças atendidas, 

algumas apresentam patologias como síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo, cegueira, surdez 

e/ou algum atraso no desenvolvimento neuro psicomotor. Estas chegam ao Centro por 

encaminhamento médico. O atendimento é individual, em sessões de cinquenta minutos, uma ou duas 

vezes por semana. O ingresso no projeto se dá por avaliação diagnóstica por equipe multidisciplinar: 

Psicóloga, Psicopedagoga, Educadora Física e Assistente social. O acompanhamento das 

intervenções é registrado diariamente e uma reavaliação é feita a cada final do período letivo para 

redirecionamento das intervenções até que as crianças sejam encaminhadas para salas de educação 

infantil inclusiva. As famílias são orientadas sobre a importância de estimularem a criança, em casa, 

no dia a dia. São informadas, também, dos direitos legais do deficiente e das formas de usufruir 

daqueles benefícios. Como resultados desta prática em um total de 172 crianças atendidas até o 

presente momento, 75% ingressaram em salas de aula do Ensino Regular e aquelas que ainda não 

conseguiram passaram a integrar outros programas do Centro.  

O trabalho de conscientização com as famílias tem apresentado resultados que se verificam na busca 

efetiva pelo cumprimento dos direitos legais do deficiente. Somos agentes de mudança e não me furto 



 

 

à responsabilidade que me compete, então, estou cursando Faculdade de Direito para enfrentar novos 

desafios. 
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