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Rogério Drago 
Resumo 
 
Drago, Rogério; Kramer, Sônia. Infância, Educação Infantil e Inclusão: Um 
Estudo de Caso em Vitória. Rio de Janeiro, 2005, 187p. Tese de Doutorado – 
Departamento de Educação. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
 

Este estudo teve como objetivo investigar como se dá a inclusão da criança 

deficiente nas salas regulares da Educação Infantil do município de Vitória, à luz 

das representações sociointerativas da criança deficiente com o meio que a cerca, 

levando em consideração três pressupostos básicos de análise: as concepções de 

educação, infância e inclusão. A pesquisa foi desenvolvida num centro municipal 

de Educação Infantil pertencente ao Sistema Municipal de Ensino de Vitória, a 

partir da perspectiva do estudo de caso, tendo como sujeitos um grupo de crianças 

de uma sala de pré-escola com criança deficiente em processo de inclusão, a 

professora da turma, o corpo técnico-administrativo, bem como o serviço de 

assessoramento de Educação Infantil e Educação Especial da Secretaria de 

Educação. Tendo como pressuposto analítico o processo inclusivista desenvolvido 

na Educação Infantil do município de Vitória, o estudo realizado buscou 

considerar e entender que concepções de infância e de Educação Especial – 

inclusão – fazem parte do discurso de quem está à frente do processo educacional 

– professor, diretor, pedagogo, assessor – e daquele que se reflete na prática, no 

cotidiano das crianças em interação com as outras crianças – com e sem 

deficiência diagnosticada – e com os adultos que faziam parte desse contexto. 

Para tanto, os dados obtidos foram analisados tendo como principais 

interlocutores a literatura contemporânea, que trata da inclusão de indivíduos 

deficientes nas salas regulares do ensino, e os estudos desenvolvidos por 

Vygotsky, pelo fato de que esse teórico entendia o ser humano como um ser que 

possui, produz e reproduz história e cultura.  A pesquisa evidenciou uma distância 

entre o que se fala acerca da inclusão e do cotidiano dos atores do processo 

educacional. Além disso, pôde-se perceber que existem diferentes ações no 

contexto pesquisado que, ao invés de incluir, parecem causar a exclusão no 

processo de escolarização, e isso a partir da Educação Infantil. 

 
Palavras-chave 
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Abstract 
 

Drago, Rogério; Kramer, Sônia. Infância, Educação Infantil e Inclusão: Um 
Estudo de Caso em Vitória. Rio de Janeiro, 2005, 187p. Tese de Doutorado – 
Departamento de Educação. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
 

This paper aims at investigating how disabled children are integrated in 

main steam preschool in the municipality of Vitória, taking into view social-

interactive representations of disable children and their surrounding environment. 

Three basic analytical assumptions are taken into consideration: concepts of 

education, childhood and inclusion. The research was carried out at a municipal 

center for primary education belonging to the Municipal Education System of 

Vitória. The starting point was the perspective of case study, having as subjects a 

preschool children class with disabled children undergoing inclusion process, the 

group’s teacher, the technical and administrative board, as well as the assistance 

service for preschool children and special education of the Department of 

Education. Having as analytical assumption the inclusion process developed for 

preschool education of the municipality of Vitória, the study aimed at considering 

and understanding which conceptions of childhood and special education – 

inclusion – comprise the speech of the individuals in charge of the educational 

process – teacher, principal, pedagogue, assessor – and what is reflected in 

practice, in the everyday experience of children undergoing the interaction process 

with other children – both with and without diagnosed disability – and with adults 

that are part of such context. In order to accomplish that, all data obtained was 

analyzed in view of contemporaneous literature on inclusion of disabled subjects 

in main stream classrooms and the studies developed by Vygotsky, who 

understood human beings as subjects that have, produce and reproduce history 

and culture. The research was able to evidence the distance between what is said 

about inclusion and the everyday experience of the actors involved in the 

educational process. Besides, it could also bring forth the different actions within 

the researched in the schooling process, and that from primary education on.  

 

Key words 
Childhood; Preschool; Inclusion.  
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Existe no círculo do tempo, que se completa a cada dia, na 

cadeia infinita de horas de luz e de escuro, uma fronteira 

entre a noite e o dia muito difícil de perceber. Antes do 

nascer do sol, há uma hora em que a manhã já chegou, mas 

a noite ainda continua a existir. Não há nada mais misterioso 

e ininteligível, intrigante e sombrio, do que essa transição da 

noite para o dia. A manhã veio – mas ainda é noite: a manhã 

fica como que incorporada na noite que ainda está em volta, 

ela nada nessa noite. Nessa hora que pode durar apenas 

uma fração de segundos, tudo, todos os objetos e pessoas, 

têm algo como duas existências diferentes ou uma única 

existência desunida, noturna e diurna, na manhã e na noite 

(L. S. Vygotsky).  
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On my way 
home 
I remember 
Only good 
days. 
On my way 
home 
I remember all 
the best days. 
I’m on my way 
home 
I can 
remember 
Every new 
day. 

 
(Enya) 
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1 
Introdução 
 
 
 

[...] as imagens da fantasia servem de 
expressão interna para nossos 
sentimentos.     
        (VYGOTSKY) 

 

 
Durante dezesseis anos, pude vivenciar o processo ensino-aprendizagem 

no Sistema Municipal de Ensino de Vitória – ES. Nesse período, tive a 

oportunidade de atuar como docente diretamente nas turmas dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, como diretor de escola e como assessor da Secretaria 

de Educação. Nesse processo de enriquecimento profissional, pude vislumbrar 

várias questões que me afligiam. Como membro integrante desse sistema, 

venho me questionando sobre os processos ensino-aprendizagem; sobre os 

relacionamentos interpessoais; sobre as teorias educacionais e seus usos, ora 

como modismos que vêm e vão levando consigo alunos, professores e escolas, 

ora como teorias mal-entendidas e mal utilizadas; sobre as relações entre 

fracasso/sucesso e identidade; dentre outras preocupações que me fazem 

refletir sobre minha prática cotidiana, buscando superar problemas e aprimorar 

minha práxis. 

Um dos problemas que muito tem me afligido é a questão da inclusão de 

crianças deficientes nas salas regulares do Sistema Municipal de Educação de 

Vitória. Como se dá esse processo? Será um processo conflituoso para a 

criança deficiente? E para o professor? E as outras crianças, como vêem o 

colega deficiente, como o tratam? Como esse ser se constitui como ser 

humano? Mas essas questões não fizeram parte das minhas preocupações 

sempre. Elas tiveram data para começar. 

Ao final de 1999, ao sair do cargo de diretor de uma Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) do Sistema de Ensino de Vitória, assumi – em 

2000 – uma sala de aula, na mesma escola, de quarta série do Ensino 

Fundamental. Essa turma era composta por trinta e cinco crianças e, desse total, 

duas não eram alfabetizadas, uma tinha microcefalia e também não era 

alfabetizada e outra tinha deficiência auditiva (surdez) e também não havia se 

apropriado nem da linguagem oral nem da linguagem brasileira de sinais. No 
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tempo em que estive em sala de aula nos anos anteriores, nunca tinha recebido 

crianças com deficiências diagnosticadas. Essa seria a minha primeira 

experiência com um trabalho que envolvesse uma turma tão diversificada e que 

necessitasse de uma revisão de toda a minha prática pedagógica. 

Durante o ano de 2000, tentei de todas as formas realizar um trabalho 

satisfatório com essas crianças e não consegui muitos resultados, 

principalmente com o aluno com deficiência auditiva. As outras crianças 

terminaram o ano lendo, escrevendo e produzindo, como eu havia objetivado. 

Essa frustração por não ter conseguido realizar um trabalho a contento com a 

criança surda me fez iniciar o ano de 2001 com objetivos estabelecidos de rever 

minha práxis e realizar um trabalho novo que envolvesse todas as crianças em 

suas potencialidades, peculiaridades e diversidades. 

Assim, em 2001, assumi uma sala de aula com trinta e cinco alunos de 

quarta série. Essa turma – por exigência minha – foi composta por crianças que 

tinham e que não tinham deficiência. Do total, duas possuíam necessidades 

educativas especiais de leitura e escrita – não alfabetizadas até a quarta série –, 

uma com conduta típica1 (distúrbios invasivos de desenvolvimento), uma com 

hidrocefalia e um aluno com diagnóstico de daltonismo. Essa diversidade fez 

com que eu desconstruísse grande parte da minha prática, revisse meus medos 

e preconceitos e tentasse realizar um trabalho que fosse diferente daquele que 

vinha desenvolvendo há anos. Como não possuía experiências anteriores com 

essas características físicas das crianças, comecei a trabalhar e estudar sobre a 

inclusão e sobre o trabalho com a diversidade no cotidiano escolar ao mesmo 

tempo. 

Nesse caminho, fui me aproximando cada vez mais dos pressupostos 

vygotskyanos e dos estudos que tratavam da deficiência, da inclusão e das 

conseqüências positivas que o trabalho com turmas heterogêneas, em suas 

características físicas, intelectuais, sensoriais e mentais, traz para o cotidiano 

social e psicoeducativo de todos os envolvidos no processo educacional. 

Ao término do ano de 2001, senti que havia feito um bom trabalho e que 

as crianças daquela sala passaram a se ver, se perceber como sujeitos de suas 

vidas, como pessoas únicas, que possuem vidas únicas, com problemas ou não, 

com características diversas, assim como tudo nesta vida. Essa experiência de 

reflexão-na-ação, como diria Schön (2000), a partir da possibilidade de 

                                                           
1 De acordo com o MEC (2004), essas condutas são caracterizadas por manifestações de 
comportamento típicas de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou 
psiquiátricos, que ocasionaram atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social. 
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desenvolver um ambiente inclusivo, interessou-me a tal ponto que decidi 

enveredar pelo Doutorado para que aprimorasse ainda mais esse processo, 

tanto de forma teórica quanto prática, mas que, acima de tudo, me mostrasse 

que o caminho de uma escola inclusiva é possível, palpável e realizável. 

Ao ingressar no Doutorado, outras questões associadas à inclusão se 

revelaram a mim. Uma delas, e que se tornou um dos fios condutores deste 

estudo, foi a relação existente entre a infância, a Educação Infantil e a inclusão 

de crianças deficientes nesse nível de ensino. Essa preocupação se deu 

basicamente pelo fato de constatar em minhas leituras que pouco, ou quase 

nada, enfocando esse nível de educação e a proposta inclusivista, era produzido 

como pesquisa.  Além disso, o interesse por desenvolver esse estudo no 

município de Vitória foi premente, pois, como poderá ser visto no corpo da tese, 

esse Sistema de Ensino tem uma proposta inclusivista sistematizada que se 

estende por todos os níveis de ensino de sua jurisdição – Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. 

Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo central investigar, por 

meio de um estudo de caso, como se dá a inclusão da criança deficiente nas 

salas regulares da Educação Infantil do município de Vitória, à luz das 

representações sociointerativas da criança deficiente com o meio que a cerca, 

ou seja, o contexto das relações estabelecidas entre a educação, as 

características físicas e o cotidiano da criança deficiente em interação com o 

meio regular de ensino. 

Como foco analítico de observação do cotidiano educacional, este estudo 

foi desenvolvido num centro municipal de Educação Infantil do Sistema de 

Ensino de Vitória que possuía crianças deficientes incluídas nas salas regulares 

do ensino comum. O foco do trabalho deu-se numa sala de pré-escola, 

composta por vinte e cinco crianças, e envolveu ainda a professora, o corpo 

técnico-administrativo e as equipes de assessoramento tanto de Educação 

Infantil quanto de Educação Especial da Secretaria de Educação que prestavam 

serviço de acompanhamento no referido CMEI. 

O estudo de caso, por sua vez, foi escolhido como proposta metodológica 

pelo fato de que, como salientado, a minha experiência prática de sala de aula 

foi construída, essencialmente, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, logo, 

além do desejo de conhecer aspectos da inclusão na Educação Infantil, 

interessava-me uma aproximação com aspectos teórico-práticos e 

metodológicos desse nível de ensino. O estudo de caso proporcionou essa 

aproximação, na medida em que possibilitou uma observação mais detalhada do 
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cotidiano sem a preocupação de intervir no processo, mas entender antes de 

sugerir respostas. Isso pelo fato de que a Educação Infantil tem, a partir da LDB 

9.394/96 (BRASIL, 1996), feito parte da Educação Básica e possui 

características teórico-metodológicas específicas dos demais níveis de ensino. 

Daí a necessidade de um olhar mais atento, pois “[...] a educação [...] 

desempenha um papel indispensável ao ajudar a criança a organizar o 

conhecimento e a experiência desenvolvidos durante a história da humanidade” 

(EVANS, 2001, p. 69). 

Associado a isso, tinha em mente que o processo inclusivista, em 

qualquer nível de ensino, requer uma visão de homem que contemple a 

diversidade como fator de mudança, ou seja, entendendo que, como ressalta 

Góes (2002, p. 99), “[...] não é o déficit em si que traça o destino da criança. 

Esse ‘destino’ é construído pelo modo como a deficiência é significada, pelas 

formas de cuidado e educação recebidas pela criança, enfim, pelas experiências 

que lhe são propiciadas”. 

Nesse sentido, além do objetivo geral, outras questões fizeram-se 

presentes e contribuíram para a condução do processo analítico: como tem se 

dado o processo de apropriação-produção-reprodução dos aspectos 

intersubjetivos de crianças incluídas na escola regular? Que trabalho pedagógico 

tem sido desenvolvido na Educação Infantil e qual sua relação ou não com a 

proposta inclusiva implementada pelo Sistema de Ensino de Vitória? Quais os 

discursos da escola e da Secretaria de Educação, sobre suas concepções de 

infância, escola e inclusão, se refletem na realidade?  

No que diz respeito à inclusão e entendendo que essas questões se 

referem ao modo como é desenvolvido o processo inclusivista e enfatizando que 

por inclusão pode-se salientar que é um processo que tem como viés a inserção 

da pessoa em todas as possibilidades, enfatizo que “[...] a peculiaridade da 

educação especial está em promover experiências que, por caminhos diferentes, 

invistam nas mesmas metas gerais, o que é indispensável para o 

desenvolvimento cultural da criança. Adicionalmente deve visar à inserção social 

da pessoa em diferentes espaços de atividade do cotidiano” (GÓES, 2002, p. 

101). 

Por outro lado, observando que a visão acerca da infância “[...] é ainda 

contraditória; ora ela é vista pela ótica da falta, do vir a ser, ora pela das suas 

competências e possibilidades” (CORSINO, 2003, p. 9) e que, como enfatiza 

Jobim e Souza (2001a, p. 40), “[...] a tarefa da educação é agir no sentido de 

superar ou transcender positivamente o processo de alienação a que o homem é 
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submetido cotidianamente no campo de suas relações sociais, afetivas, culturais 

e econômicas”, o estudo desenvolvido possibilitou entender que grande parte do 

proposto no contexto educacional do município de Vitória, no que tange ao 

processo de inclusão de crianças deficientes na Educação infantil, precisa ser 

revisto e reestruturado para que se desenvolva uma escola voltada para todas 

as crianças, independente de suas características físicas, mentais ou sensoriais, 

pois, 

 
Se realmente desejamos uma sociedade justa e igualitária, em que todas as 
pessoas tenham valor igual e direitos iguais, precisamos reavaliar a maneira 
como operamos em nossas escolas, para proporcionar aos alunos com 
deficiência as oportunidades e as habilidades para participar da nova sociedade 
que está surgindo (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 29). 
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2  
Discussões Metodológicas: O Estudo, Local e Sujeitos 

 
 
 

O estudo da criança com atraso mental 
deve basear-se sobretudo em um teste 
qualitativo, e não na determinação 
quantitativa do defeito. 
         (VYGOTSKY) 

 

 
 Neste capítulo, abordo, além dos conceitos metodológicos que foram 

desenvolvidos na coleta de dados, o problema central deste estudo, situando-o 

na esfera concreta da cidade de Vitória, para entender os motivos que levaram 

ao desenvolvimento de um estudo de caso baseado na perspectiva analítica da 

pesquisa de cunho sócio-histórico. 

 

 

 

2.1.  
Objetivos do Estudo 
 
 
2.1.1.  
Objetivo geral 
 
 
 A escola, para grande parte das crianças brasileiras, é o único espaço de 

acesso aos conhecimentos universais e sistematizados socialmente, ou seja, é o 

lugar que pode lhes proporcionar condições de se desenvolver e de se tornar 

cidadãos, alguém com identidade social e cultural. 

 Entendendo dessa forma, é papel da educação formal proporcionar ao 

educando o desenvolvimento de todas as suas potencialidades para superar o 

meio social já existente, afinal, “[...] a educação sempre visa não à adaptação ao 

meio já existente, o que pode efetivamente ser feito pela própria vida” 

(VYGOTSKY, 2001, p. 68), mas à criação e ao desenvolvimento de novos 

mecanismos de produção e apropriação cultual, social, afetivo, intelectual, dentre 

outros aspectos. 
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 Dessa forma, analisando e vivenciando o modo como vem sendo feita a 

inclusão de alunos deficientes nas salas regulares da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental, bem como os processos sociopsicológicos de aceitação-

adaptação ao cotidiano vigente e, ainda, tendo claro que a educação num 

contexto geral e a inclusiva num contexto mais específico implicam um processo 

contínuo de reconhecimento da criança como ser social que produz 

conhecimento e cultura e nelas é produzida e reproduzida, bem como um 

processo de melhoria da escola, em todos os seus âmbitos institucionais, para 

promover a aprendizagem e a participação de todos os alunos, esta pesquisa 

teve como objetivo geral investigar, por meio de um estudo de caso, como se 
dá a inclusão da criança deficiente  nas salas regulares da Educação 
Infantil do município de Vitória, à luz das representações sociointerativas 
da criança deficiente com o meio que a cerca, levando em consideração três 

pressupostos de análise, ou seja, as concepções de educação, infância e 

inclusão. 

 Esses três pressupostos básicos de análise foram considerados pelo fato 

de que tenho observado em alguns estudos (DRAGO; MICARELLO, 2005) que 

existem muitas dúvidas acerca das concepções de infância e Educação Infantil, 

no discurso dos profissionais responsáveis por esse nível de educação, que 

podem se refletir no cotidiano educacional e, também, vir a fazer parte do 

discurso da criança em seu processo de construção identitária. Além disso, 

dúvidas em relação ao que representa a inclusão são enormes no meio 

acadêmico e prático, como mostram outros estudos (MANTOAN, 2003; 

FERREIRA; GUIMARÃES, 2003; dentre outros). 

 Nesse contexto, cabe enfatizar que a palavra educação, associada à 

infantil, inclusiva, fundamental, “[...] só se aplica ao crescimento. [...] a educação 

só pode ser definida como ação planejada, racional, consciente e como 

intervenção nos processos de crescimento natural do organismo” (VYGOTSKY, 

2001, p. 77). Daí a necessidade de um estudo sobre como a educação inclusiva 

tem sido desenvolvida na Educação Infantil, que é a primeira etapa da Educação 

Básica no Brasil, no município de Vitória que tem, como poderá ser observado 

mais adiante, características muito peculiares em sua organização política, social 

e educacional. 
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2.1.2. 
Objetivos específicos/ questões de estudo 
 
 
Estabeleci os seguintes objetivos: 

a) analisar o processo de apropriação-produção-reprodução dos aspectos 

intersubjetivos de crianças incluídas na escola regular; 
b) conhecer o trabalho pedagógico desenvolvido na Educação Infantil  e sua 

relação ou não com a proposta inclusiva implementada pelo Sistema de Ensino 

de Vitória; 
c) compreender, pelos discursos da escola e da Secretaria de Educação, 

quais as concepções de infância, escola e inclusão que se refletem na realidade. 

 Nesse caminho, tendo como base esses objetivos destacados, saliento 

que algumas questões centrais permearam esta investigação, quais sejam: o 

que é e o que tem significado a inclusão na prática cotidiana da Educação 

Infantil? Que diferença faz ao trabalho dos professores, diretor, pedagogos e, 

acima de tudo, como afeta as outras crianças? Será que se pode definir e 

descrever algumas das características centrais da inclusão a partir da sala de 

aula e do aluno?1 E o trabalho pedagógico dentro e fora da sala de aula, 

realizado pelo professor e pelas equipes de acompanhamento, como tem sido 

feito e que contribuições efetivas tem trazido para o processo inclusivista? 

 
 
 

2.2.  
Caracterização do Estudo 
 
 
2.2.1.  
O local da pesquisa 
 

 
 Vitória é a capital do Estado do Espírito Santo. É uma cidade formada por 

uma parte continental e outra constituída por 34 ilhas com apenas 104,3km² de 

área. Possui uma população, segundo o Censo Demográfico 2001 da PMV, de 

298.781 pessoas que habitam a zona urbana, uma vez que Vitória não possui 

                                                           
1 A referência a alunos e a sala de aula na Educação Infantil de vitória é feita de forma comum 
tanto pela SEME quanto pelo CMEI.   
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zona rural. Desse total, segundo dados do IBGE, 95,7% são alfabetizadas. Além 

disso, sua população é marcada pela presença de grande número de pessoas 

que vieram de outros municípios do Espírito Santo e também de outros Estados 

do Brasil.  

 De acordo com dados do município de Vitória e da Secretaria de 

Administração Municipal, o município concentra 21,32% do PIB, 22,7% do 

potencial de consumo do Estado, renda per capta de R$ 15,7 mil e um Índice de 

Desenvolvimento Humano de 0,856. Esses dados, reunidos, fazem com que, de 

acordo com as informações obtidas nessa Secretaria, Vitória atue como vitrine 

para novas oportunidades, caracterizando a cidade como atrativa para 

investimentos em diversos setores e como uma das que mais crescem no Brasil 

em qualidade de vida. 

 A cidade é composta por noventa bairros divididos em sete regiões 

administrativas. Essas regiões concentram comunidades2 que possuem 

características semelhantes, como: infra-estrutura, classe social, etc., ou seja, 

são conglomerados de bairros com semelhanças que podem interferir no 

atendimento à saúde, educação, saneamento, dentre outros, de acordo com o 

grau de envolvimento da população na tomada de decisões político-

administrativas, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 – Divisão Regional/ Nº de Comunidades 

REGIÃO ADMINISTRATIVA Nº de COMUNIDADES 

Centro - I 10 

Santo Antônio – II 15 

Jucutuquara – III 16 

Maruípe – IV 14 

Praia do Canto – V 11 

Continental – VI 13 

São Pedro - VII 11 

Fonte: PMV 
 

 No que se refere à relação entre número de Escolas de Ensino 

Fundamental e Centros de Educação Infantil por região administrativa, pode-se 

ter a seguinte representação: 
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Tabela 2 – Divisão Regional/ EMEFs/ CMEIs 

Divisão Regional Nº de EMEFs Nº de CMEIs Nº Comunidades 

Centro - I             02              04                10 

Santo Antônio - II             07              07                15 

Jucutuquara - III             06              07                16 

Maruípe - IV             09              09                14 

Praia do Canto - V             00              02                11 

Continental - VI             08              06                15 

São Pedro - VII             07              06                11 

Fonte: PMV 
 

 Como pode ser observado, o Sistema Municipal de Ensino de Vitória3 

possui oitenta4 estabelecimentos de ensino divididos em: 41 centros de 

Educação Infantil (CMEIs) que atendem a um total de 15.935 crianças com 

idades que variam dos  seis meses aos seis anos e onze meses, de uma 

população total de 31.5225 crianças de zero a seis anos, correspondendo a um 

percentual de 10,78% da população total do município; 39 escolas municipais de 

Ensino Fundamental (EMEFs), que  atendem a crianças dos sete aos quatorze 

anos nos  turnos matutino e vespertino e a jovens e adultos no turno noturno, 

perfazendo um total de 13.699 alunos de 1ª a 4ª séries diurno; 14.542 de 5ª a  8ª 

séries diurno; 1.400 de 1ª a 4ª séries noturno e 4.329 de 5ª a 8ª séries noturno. 

Totalizam, assim, 33.970 alunos matriculados  no ensino regular. 

 Entretanto, esses números têm mostrado uma queda de acordo com os 

dados estatísticos do setor de Planejamento Educacional da Secretaria de 

Educação do Município de Vitória, conforme se pode observar na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 – Matrícula Inicial 2003/ 2004 

ANO CMEIs EMEFs (Diurno e Noturno) 

2003 17.081 33.023 

2004 17.506 32.376 

Fonte: SEME/NPD 

                                                                                                                                                               
2 O município de Vitória, assim como os demais municípios do Estado do Espírito Santo, não faz 
distinção entre bairro e comunidade.  Também não existem as nomenclaturas favela e subúrbio. 
Assim, tanto bairro quanto comunidade apresentam a mesma definição e significado. 
3 Dados obtidos no Setor de Planejamento Setorial da SEME/NPD/PMV, referentes ao ano de 
2002. 
4 Três Escolas de Ensino Fundamental possuem anexos que funcionam perto das sedes 
escolares, porém com o mesmo diretor, mesmos recursos e profissionais próprios. No entanto, não 
são consideradas outras instituições e, sim, extensões de escolas. Por isso, considera-se como 
número total oitenta escolas que possuem prédio próprio, diretor eleito e organização colegiada. 
5 Dados do Censo Demográfico 2000 do IBGE. 
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 Nos dados de 2002 aqui descritos e nos dados apresentados acima, na 

Tabela 3, percebe-se que o número de matrícula subiu de 2002 para 2003 e caiu 

de 2003 para 2004 no Ensino Fundamental, aumentando, porém, na Educação 

Infantil. Segundo informações da assessoria de Planejamento, isso tem se dado 

por dois motivos: pela maior credibilidade das famílias em relação às escolas 

estaduais, diminuindo o fluxo de alunos dessa rede para o município; e pela 

universalização do atendimento à demanda da municipalidade, já que, de acordo 

com o setor de planejamento, praticamente a taxa de crianças fora da escola 

está esgotada, tendo algumas escolas sobra de vagas. 

 Em Vitória, tanto os centros de educação Infantil quanto as escolas de 

Ensino Fundamental funcionam em prédios próprios localizados nos diferentes 

bairros. Alguns desses prédios possuem anexos, dado o grande número de 

matrícula. Para efeito de matrícula, existe a orientação de que as crianças e os 

alunos em geral devem ser matriculados perto de sua residência, uma vez que 

existem unidades de ensino de ambas modalidades próximas umas das outras 

em todas as regiões administrativas municipais. 

 A Secretaria Municipal de Educação de Vitória é responsável pelo 

acompanhamento e avaliação de todo o sistema educacional. Para tanto, está 

organizada em uma série de subdivisões educacionais e setores específicos 

para planejamento e execução de atividades (ANEXO A). Assim, é composta 

basicamente, por uma equipe de acompanhamento da Educação Infantil que é 

responsável, dentre outras atividades, pela formação continuada dos 

professores, acompanhamento aos pedagogos e diretores, resolução de 

problemas específicos da Educação Infantil, tais como: matrícula, cardápio, etc.; 

equipe de acompanhamento do Ensino Fundamental: subdividida em 

acompanhamento de 1ª a 4ª séries, acompanhamento de 5ª a 8ª séries e 

acompanhamento do ensino de jovens e adultos – assim como outra equipe, que 

procura sanar problemas referentes a esse nível de ensino; equipe de 

acompanhamento da Educação Especial, responsável por matrícula, adequação 

e adaptação de prédios e mobiliário, formação continuada na área, 

assessoramento pedagógico a professores, pedagogos e diretor, dentre outras 

funções; setores de Planejamento e Estatística Escolar; setor de Apoio aos 

Órgãos Colegiados; setor de Remoção e Ingresso; setor de Licitações, Reformas 

e Merenda; setor de Administração de Recursos Humanos; setor Jurídico; 

equipe de Revitalização dos Espaços Escolares; equipe de Acompanhamento 

Desportivo. 

  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212124/CA



 26

 Cada setor e subdivisão possuem especificidades e particularidades em 

seu projeto de trabalho que estão especificadas no organograma geral de 

funcionamento do sistema, de acordo com a Lei Municipal nº 4.747/98 (VITÓRIA, 

1998), que criou o sistema.  
 Para o desenvolvimento dos objetivos propostos no trabalho em questão, 

bem como com o intuito de compreender mais do que alcançar respostas para o 

problema proposto, tive em mente desenvolver meu estudo no Sistema de 

Ensino de Vitória, por algumas razões óbvias: sou parte dessa Secretaria como 

professor concursado, esse Sistema está organizado em Lei, possui uma 

política, amplamente divulgada, nos meios jornalístico e publicitário, de 

atendimento à criança que se destaca pelo caráter educacional, tanto na 

Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental, além do fato de possuir, ao 

menos em tese, uma preocupação com o bem-estar e o sucesso escolar tanto 

de alunos quanto de professores. 

 Nesse sentido, esta busca teve como base de análise uma turma de pré-

escola (com alunos de idades que variam dos 5 aos 6 anos e 11 meses) de um 

Centro Municipal de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de 

Vitória, que possuía crianças deficientes incluídas em seu processo regular de 

ensino-aprendizagem. Essa turma foi analisada como um todo, ou seja, as 

concepções acerca da infância, educação e da inclusão foram observadas nas 

crianças da turma, nas falas dos pais, dos professores responsáveis, pedagogo, 

diretor, bem como de assessores da Secretaria Municipal de Educação em seus 

setores de Educação Infantil e Especial, que prestavam serviços de 

acompanhamento no CMEI escolhido. Dessa forma, pretendi conhecer 

densamente a vida escolar e interpessoal de crianças deficientes incluídas na 

Educação Infantil, em seu processo intersubjetivo de trocas e apropriação 

simbólica como ser humano, entendidas como sujeitos principais deste estudo. 

 
Considerar a pessoa investigada como sujeito implica compreendê-la como 
possuidora de uma voz reveladora da capacidade de construir um conhecimento 
sobre sua realidade que a torna co-participante do processo de pesquisa. 
Conceber, portanto, a pesquisa nas ciências humanas a partir da perspectiva 
sócio-histórica implica compreendê-la como uma relação entre sujeitos 
possibilitada pala linguagem (FREITAS, 2003, p. 29). 

 

 A análise numa turma de pré-escola se deu pelo fato de que, nessa etapa 

da educação, já se dá uma ênfase maior nos processos de alfabetização, bem 

como pela possibilidade de manter um diálogo mais profundo e intenso com 
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todas as crianças de forma bem mais compreensiva e estruturada do que, talvez, 

numa turma de crianças do maternal ou jardim, por exemplo. 

 A escolha do Centro de Educação Infantil onde a pesquisa de campo foi 

realizada observou alguns critérios, tais como: 

a) estar localizado num bairro da periferia da Capital, por permitir-me captar 

também possíveis intervenções de cunho socioeconômico e cultural das famílias 

e representações dos professores; 

b) possuir turmas de pré-escola; 

c) possuir crianças deficientes incluídas nas salas regulares da pré-escola. 

 Após uma breve busca na equipe de Educação Especial da Secretaria 

Municipal de Educação, observei que alguns centros de Educação Infantil eram 

pertinentes aos critérios descritos. Então, optei por desenvolver o estudo num 

Centro que se localiza em um bairro que, ao mesmo tempo, é periferia, porém 

encontra-se circundado por bairros nobres, ou seja, é um bolsão de pobreza 

incrustado entre comunidades de classe econômica predominantemente 

média/alta e alta da Capital. 

 Parti para o contato com a escola, onde foi marcada a primeira visita. 

Expus o projeto, bem como o tipo de trabalho que pretendia desenvolver, assim 

como o período em que atuaria com a turma do CMEI. Essa fala inicial foi 

seguida de um convite para participar da primeira reunião geral com o corpo 

docente, técnico-administrativo e de apoio da escola, o que foi aceito 

prontamente. A direção, a pedagoga e a professora se interessaram muito pelo 

projeto e tive que reapresentá-lo para todos na reunião inicial. O proposto foi 

muito bem-aceito e tanto a minha permanência quanto a realização do estudo 

foram autorizadas. 

 

 

 

2.2.2. 
Os sujeitos da pesquisa 
 
 
 Foram sujeitos desta pesquisa, de forma mais direta, em que o contato 

não se deu somente por meio de entrevista, mas a partir de observações, 

convívio e participação cotidiana: 

a) as crianças da turma observada; 

b) a professora regente; 
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c) a diretora; 

d) a pedagoga responsável pelo acompanhamento; 

e) a estagiária de Educação Especial; 

         De forma mais indireta, ou seja, somente pelas entrevistas, foram 

sujeitos: 

a) a chefe da Divisão de Educação Infantil; 

b) a assessora de Educação Especial; 

c) a coordenadora do laboratório pedagógico; 

d) a professora do laboratório pedagógico; 

e) o secretário de Educação. 

 Os pais das crianças não foram observados nem entrevistados devido à 

dificuldade em trazê-los à escola, uma vez que, de acordo com a diretora do 

CMEI, a maioria trabalha o dia todo e as crianças costumam ficar aos cuidados 

de irmãos mais velhos, outros parentes e até vizinhos. Dessa forma, optei por 

desenvolver conversas mais informais com os pais que, por algum motivo, 

precisassem dialogar, na medida em que eles compareciam ao Centro de 

Educação. 

 

 

 

2.2.3. 
 Metodologia proposta para o estudo  
 
 
 Para o alcance dos objetivos propostos, bem como objetivando entender 

mais acerca do problema proposto, optei por desenvolver um estudo qualitativo 

baseado na perspectiva analítica do estudo de caso, dentro de uma base 

teórica centrada na Psicologia Sócio-Histórica de Vygotsky. Tal metodologia foi 

delineada por entender que possibilitaria registrar e interpretar aspectos da 

esfera do simbólico das crianças estudadas em seu processo de troca 

intersubjetiva, ou seja, permitiria que pudesse aprofundar o olhar, a narrativa, o 

gesto, o ato “in loco”, no instante do seu acontecimento (PADILHA, 2000). 

 Tenho em mente que o estudo de caso se adequa à pesquisa proposta, 

bem como ao entendimento da realidade investigada, pelo fato de que, em 

alguns estudos realizados com tal perspectiva (KRAMER, 2001c; LÜDKE, 2001), 

pude constatar que havia a possibilidade de uma maior compreensão teórica do 
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tema, detectando aspectos que são determinantes para o desenvolvimento da 

temática central. 

 Além disso, tendo como campos analíticos a infância, a Educação Infantil 

e a inclusão, o estudo de caso permitiu conhecer com precisão a natureza das 

práticas e processos, ou seja, que se fizesse um estudo mais profundo do 

cotidiano, de maneira a possibilitar o seu conhecimento amplo e detalhado, 

entendendo o processo mais do que simplesmente respondendo a ele. 

 Ao optar por essa metodologia, tinha em mente, além de proporcionar 

uma contribuição teórica de consistência ao estudo posterior dos aspectos da 

práxis metodológica do processo inclusivista de crianças deficientes não só na 

Educação Infantil, mas no contexto educacional geral, conhecer um pouco mais 

acerca da Educação Infantil do município de Vitória, uma vez que, durante meu 

percurso profissional, não tive experiência de regência ou assessoria a essa 

etapa da Educação Básica. 

 O ponto de partida que tinha em mente era, a partir do olhar interativo 

entre criança-criança, adulto-criança, ter um entendimento maior das reais 

conseqüências, na vida da criança deficiente, do processo inclusivista 

implementado, já que, segundo Penin (1995, p. 120), “[...] conhecer as 

representações dos sujeitos que vivem uma determinada situação nos 

possibilitará ainda compreender as manipulações do cotidiano programado nesta 

situação”. 

 Nesse contexto, o processo investigativo que foi desenvolvido envolveu 

três elementos/fases fundamentais: observação, entrevistas e conversas 

informais e análise documental. Esses três pontos foram encarados numa 

perspectiva que considerasse “[...] a noção de que existe um envolvimento 

inevitável com o objeto de estudo e de que isso não constitui um defeito ou 

imperfeição” (VELHO, 1978, p. 36), mas algo de que não se pode fugir, quando 

se está num grupo que está em pleno desenvolvimento e interação. Ou seja, 

conforme nos diz Jobim e Souza (2003, p. 83), 

 
A compreensão que o sujeito tem de si se constitui através do olhar e da palavra 
do outro. Cada um de nós ocupa um lugar determinado no espaço e deste lugar 
único revelamos o nosso modo de ver o outro e o mundo físico que nos envolve. 

 
a) Observação do cotidiano escolar – esta etapa da pesquisa foi 

desenvolvida durante o primeiro semestre do ano letivo de 2004, pelo período de 

dois a três dias por semana, com uma carga horária que variava de duas a três 

horas de observação por dia. Essa sistematicidade variava, pois tinha em mente 
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analisar o processo como um todo, ou seja, as práticas de sala de aula, a 

entrada, a saída, a hora do lanche, do almoço, do pátio, do vídeo, da rodinha, 

dentre outros momentos. Além disso, esse tempo maior de observação se deu 

pelo fato de que se insiste 

 
[...] na idéia de que para conhecer certas áreas ou dimensões de uma sociedade é 
necessário um contato uma vivência durante um período de tempo razoavelmente 
longo, pois existem aspectos de uma cultura e de uma sociedade que não são 
explicitados, que não aparecem à superfície e que exigem um esforço maior, mais 
detalhado e aprofundado de observação e empatia (VELHO, 1978, p. 36-37). 

 

 A observação foi feita in loco por meio de anotações em formulário 

próprio; videogravação quando necessário (festas, comemorações, passeios, 

etc.); fotografias de momentos de sala de aula, pátio, passeios, bem como de 

atividades direcionadas em que a fotografia fosse um estímulo às interações ou 

não, conforme descrito no capítulo VI; participação em passeios, festas, 

comemorações e atividades afins. Objetivei, nesse processo, mais do que 

simplesmente observar, mas registrar “[...] um encontro de muitas vozes [em 

que] ao se observar um evento, depara-se com diferentes discursos verbais, 

gestuais e expressivos” (FREITAS, 2002, p. 28) e é isso que eu não queria 

perder, esses momentos sublimes que dizem mais do que horas de pura 

observação fria, já que “[...] a observação não pode se prender apenas em 

descrever os eventos, mas procurar as suas possíveis relações, integrando o 

individual com o social” (FREITAS, 2003, p. 32). 

 Dois recursos que foram de grande contribuição no processo de coleta de 

dados: a videogravação e a utilização de fotografias para registrar momentos 

importantes e interessantes, como festas, passeios, comemorações, lazer, 

atividades de sala de aula, assim como momentos solicitados às crianças. 

 No que se refere à utilização da videogravação como recurso 

metodológico de pesquisa, cabe salientar que essa técnica mostrou-se muito 

interessante, pois pude observar interações totalmente diferentes de crianças, 

quando filmadas e quando não filmadas. Era como se não fossem as mesmas 

pessoas, mas outro ser que estava ali. Entretanto, isso também aconteceu ao 

contrário, algumas crianças tímidas ficaram completamente à vontade diante da 

câmera para falar sobre suas vidas, seus anseios, pensamentos e expectativas. 

Ou, como diria Jobim e Souza (2003, p. 78), “[...] a experiência da mediação da 

imagem pelo instrumento técnico proporciona uma tal visibilidade do sujeito em 

relação a si próprio que desencadeia uma sensação paradoxal, ou seja, o 

  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212124/CA



 31

sentimento de estranharmos aquilo que nos é familiar – a nossa própria 

imagem”. 

 Entretanto, quando da utilização da fotografia como recurso metodológico 

para registrar momentos de troca interpessoal, momentos de escolhas 

individuais e outros, não percebi esses sentimentos paradoxais. A fotografia foi 

utilizada em várias ocasiões, como destacado anteriormente. Porém, um foi 

muito marcante, quando foi solicitado às crianças que escolhessem o lugar de 

que mais gostavam do CMEI e os colegas que mais gostavam da sala para 

serem fotografados juntos. Elas ficaram animadíssimas e, com  exceção de uma, 

todas queriam e foram retratadas com seus colegas nos lugares escolhidos. 

 Cabe, ainda, salientar que alguns cuidados teórico-metodológicos e 

éticos precisaram ser observados quando do uso de videogravação e fotografias 

em pesquisas na área das Ciências Humanas, uma vez que a identidade da 

pessoa analisada perde todo seu caráter anônimo.  

 
[...] o uso do vídeo na pesquisa em ciências humanas deve estar compromissado 
com a desmistificação da técnica, colocando-a a serviço dos processos de 
criação do conhecimento e do próprio sujeito. O compromisso do pesquisador é 
criar estratégias metodológicas que permitam a participação, tanto do 
pesquisador como do sujeito que colabora com a pesquisa, na construção de 
uma linguagem que incorpora a mediação dos instrumentos técnicos para 
conquistar uma visibilidade mais profunda dos modos como a realidade (física, 
social, virtual e subjetiva) se constitui na contemporaneidade (JOBIM e SOUZA, 
2003, p. 86-87). 

 

b) Entrevistas e conversas informais – entendendo que “[...] a 

compreensão que o sujeito tem de si se constitui através do olhar e da palavra 

do outro” (JOBIM e SOUZA, 2003, p. 83), o processo de entrevistas foi 

desenvolvido de forma individual, coletiva e em conversas informais, objetivando 

compreender as concepções de infância, Educação Infantil e inclusão presentes 

na fala dos atores sociais que faziam parte do processo socioeducativo do 

Sistema Municipal de Ensino de Vitória. 

 Nessa busca pelo olhar do outro que se reflete no cotidiano, desenvolvi 

uma entrevista individual gravada com o professor da turma, o diretor, o 

pedagogo e a equipe de assessoramento da Secretaria de Educação em suas 

equipes de Educação Infantil e Educação Especial e também com o secretário 

de Educação, a coordenadora do laboratório pedagógico, mãe do aluno 

observado e a professora que fazia o atendimento à criança no laboratório 

pedagógico. Essas entrevistas foram realizadas ao longo do período letivo de 

desenvolvimento do estudo, de acordo com marcação prévia e consentimento 
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quanto ao horário, forma de gravação e perguntas-chave. Essas entrevistas 

seguiam um roteiro preestabelecido (Apêndice A) e buscavam, dentre outras 

questões específicas de cada um, ouvir o que os responsáveis pela educação 

entendiam acerca de infância, Educação Infantil, deficiência, inclusão, formas de 

trabalho e assessoramento, dentre outras.  

 De modo geral, não houve empecilho em relação à participação. 

Somente um fato foi marcante: a entrevista com o secretário de Educação do 

município. A Secretaria de Educação passou por uma mudança de secretário 

durante nosso processo de pesquisa. A secretária que ocupava a pasta rompeu 

com o Governo Municipal, numa disputa política e acabou deixando o cargo, que 

foi assumido por um professor do sistema que ocupava um cargo Administrativo 

em uma das regiões do município. Esse fato proporcionou uma entrevista com o 

secretário. Entretanto, logo com a chegada do novo secretário, a conversa foi 

agendada e transcorreu de forma harmoniosa e enriquecedora. 

 As conversas informais, por sua vez, foram mantidas com os pais, a 

professora, o corpo técnico-administrativo e os alunos, bem como com os outros 

professores e funcionários.6 Essas conversas revelaram aspectos e fatos que 

poderiam passar despercebidos ou mesmo mal-entendidos, pois estavam 

estritamente ligadas às observações desenvolvidas dentro da sala de aula, na 

sala dos professores, no pátio, no refeitório, em suma, nos vários locais da 

instituição. Além disso, essas conversas revelaram que “[...] o discurso tem 

sempre um significado e uma direção que são vivos; as palavras contêm valores 

e forças ideológicas” (KRAMER, 2003b, p. 59), que poderiam ter se perdido não 

fosse o olhar atento e o interesse em entender bem o processo desenvolvido na 

escola. 

 Com as crianças desenvolvi, além de conversas informais que giravam 

em torno de assuntos específicos e/ou fatos ocorridos e observados no cotidiano 

de análise, uma entrevista coletiva gravada em vídeo, para que pudessem 

expressar seus pensamentos de formas menos formal e rígida. A entrevista 

coletiva foi agendada com o consentimento e participação da professora que se 

propôs a filmar enquanto conversávamos com as crianças. Para tanto, as 

crianças foram colocadas sentadas num círculo formado pelas cadeiras da sala. 

Nesse círculo, além delas estavam o entrevistador e a estagiária de Educação 

                                                           
6 Essas conversas informais foram mantidas buscando entender aspectos que fazem parte do 
cotidiano, mas que não são explicitados, por exemplo, conflitos, disputas, acusações, dentre outros 
que, segundo Velho (1978, p. 45), são úteis de serem estudados, pois se podem registrar os 
contornos de diferentes situações de drama social, bem como “[...]ajuda-nos a iluminar, como 
casos limites, a rotina e os mecanismos de conservação e dominação existentes”. 
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Especial. As perguntas seguiram um roteiro preestabelecido (Apêndice B), além 

de outras que surgissem durante a entrevista, e tratavam, dentre outras 

questões, de saber o que as crianças entendiam sobre infância, para que servia 

a criança, para que estudar, e como viam a criança deficiente na sala de aula.  

 As respostas, no início, ficaram meio confusas, porém as crianças foram 

aos poucos se esquecendo da câmera e começaram a participar ativamente. Um 

fato curioso é que, apesar de estarem todas juntas, não houve falas 

semelhantes, como se uma repetisse somente o que a outra falou, mas 

respostas que se complementavam. Sobre esse aspecto, cabe destacar que a 

entrevista coletiva mostrou-se de extrema importância para o alcance dos 

objetivos, pelo fato de que, como diz Kramer (2003, p. 66-67), “[...] entrevistas 

coletivas podem clarificar aspectos obscuros colocando-os em discussão,  

iluminando, portanto, o objeto da pesquisa (que é sempre, nas ciências 

humanas, um sujeito). Por outro lado, entrevistas coletivas podem também 

ajudar a identificar conflitos sem esconder idéias divergentes ou posições 

antagônicas”.  

 A ênfase no desenvolvimento de várias entrevistas para aprimorar a 

qualidade dos dados coletados deu-se pelo fato de que, na perspectiva proposta, 

de cunho sócio-histórico, a entrevista detém um papel ímpar na condução do 

processo, ou seja, “[...] não se reduz a uma mera troca de perguntas e respostas 

previamente preparadas, mas é concebida como uma produção de linguagem, 

portanto, dialógica” (FREITAS, 2002, p. 29). A partir dessas considerações, “[...] 

justifica-se chamar a entrevista que se realiza, a partir dessa concepção, de 

dialógica, pois ela estabelece uma relação de sentido entre os enunciados na 

comunicação verbal” (FREITAS, 2003, p. 36). E foi isso que tentei (e consegui) 

realizar com todos os entrevistados: mantive um diálogo que seguia um roteiro, 

porém esse roteiro permitia que outras questões que surgissem durante o 

diálogo fossem exploradas. 

 

c) Análise documental – a análise documental fez-se necessária pelo fato 

de que muitos estudos têm sido feitos tendo como foco a criança e a inclusão. 

Nesse contexto, tanto esses dados quanto à própria legislação vigente permitem 

um entendimento mais preciso sobre a temática central, assim como do próprio 

pensamento enraizado no cotidiano social e escolar. Além disso, ressalto que a 

análise documental pôde, também, auxiliar na análise de materiais da escola, 

como fichas, relatórios, planos de ação, projetos desenvolvidos, além de 
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documentos das equipes de acompanhamento da Secretaria Municipal de 

Educação que dêem respaldo (ou não) às práticas desenvolvidas. 

 

 

 

2.3. 
Base Teórica para Análise dos Dados  
 
 
 Para análise dos dados coletados na pesquisa de campo, além do 

aprofundamento bibliográfico e documental da literatura contemporânea acerca 

dos campos analíticos da infância, Educação Infantil e inclusão, foi dada ênfase 

aos fundamentos e postulados teórico-filosóficos da Psicologia Sócio-Histórica,7 

tendo em Vygotsky o principal interlocutor. Tal aprofundamento deu-se pelo fato 

de essa perspectiva teórica fundamentar tanto minha prática docente quanto a 

prática de pesquisa. Além disso, o pensamento sócio-histórico possibilitou um 

entendimento maior acerca da apropriação simbólica intersubjetiva da criança 

deficiente incluída na Educação Infantil.  

 O interesse por Vygotsky se dá principalmente pelo fato de que ele via o 

ser humano como possuidor de história, cultura e ferramentas culturais e sociais 

de transformação da realidade, possuidor de materiais que possibilitam a 

concreticidade das coisas vivas e inanimadas. A Psicologia Sócio-Histórica 

concebe o homem (num sentido amplo) como um ser dotado de cultura e história 

que lhe são anteriores e que cabe a este ser, num processo interativo-

mediatizado-mediador, de trocas interpessoais com os outros membros de sua 

espécie, se apropriar, produzir e reproduzir a sociedade à qual pertence. Ou 

seja, ao homem cabe o papel de deixar sua contribuição histórico-social para os 

outros que futuramente se apropriarão de suas marcas, num processo dialético, 

constante e, acima de tudo, mediado pelos seus pares. 

Além disso, cabe ressaltar que a base dos estudos de Vygotsky foram 

crianças e jovens abandonados, órfãos ou pessoas que se perderam da família, 

que apresentavam doenças derivadas da desnutrição, deficientes, com 

distúrbios emocionais, transtornos de conduta, envolvidas em delinqüência, 

dentre uma série de características decorrentes de um período intenso de 

                                                           
7  Uso os termos teoria, pensamento, abordagem e/ou enfoque sócio-histórico e/ou sociocultural 
em relação aos postulados de Vygotsky, uma vez que essas designações variam muito de autor 
para autor. Vale dizer também que será feita referência ao nome conforme grafado pelo autor 
consultado. Nas referências gerais, será mantida a forma Vygotsky.  
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instabilidade econômica, política, cultural e social pelo qual passou a Rússia na 

década de 1920 e que está associada tanto ao período que abrangeu a Primeira 

Guerra Mundial quanto a Revolução Russa e à Guerra Civil Russa (GÓES, 

2002).  

Esse período proporcionou a Vygotsky estabelecer as bases de uma 

Psicologia que pode ser compreendida como sócio-histórica e/ou sociocultural 

por entender que “[...] o desenvolvimento psicológico do homem é parte do 

desenvolvimento histórico geral de nossa espécie e assim deve ser entendido” 

(VYGOTSKY, 1991a, p. 69). 

Entendendo o homem num contexto muito maior do que o severo 

estabelecimento de bases biológicas analíticas e explicativas do comportamento, 

desenvolvimento e aprendizagem, Vygotsky (2001b, p. 284) salienta que “[...] 

tudo no homem pode ser educado e reeducado sob uma correspondente 

interferência social. Neste caso, o próprio indivíduo não pode ser entendido 

como forma acabada, mas como uma permanente e fluente forma dinâmica de 

interação entre organismo e o meio”. Assim, Vygotsky via no contexto social as 

bases para o desenvolvimento, a aprendizagem e o aprimoramento 

sociopsicológico de todas as pessoas, independente de aspectos referentes à 

condição social, condição de abandono, deficiência ou outra característica 

qualquer. Para Vygotsky, de acordo com Góes (2002, p. 99), 

 
[...] os processos humanos têm gênese nas relações sociais e devem ser 
compreendidos em seu caráter histórico-cultural. O homem significa o mundo e a 
si próprio não de forma direta, mas por meio da experiência social. Sua 
compreensão da realidade e seus modos de agir são mediados pelo outro, por 
signos e instrumentos, isto é, são constituídos pela mediação social-semiótica. 
Assim, a formação do funcionamento subjetivo envolve a internalização 
(reconstrução, conversão) das experiências vividas no plano intersubjetivo. 
 

 São essas experiências intersubjetivas que os postulados vygotskyanos 

possibilitaram entender nesta pesquisa que envolveu as concepções de infância, 

Educação Infantil e inclusão de pessoas deficientes nas classes comuns da 

educação regular.  

 Ao propor as bases teóricas do pensamento sócio-histórico como eixo 

analítico do estudo, tenho claro que esse paradigma de fundamentação adequa-

se aos objetivos da pesquisa, pelo fato de que essa teoria tem subjacente a 

busca constante por “[...] refletir o indivíduo em sua totalidade, articulando 

dialeticamente os aspectos externos com os internos, considerando a relação do 

sujeito com a sociedade à qual pertence” (FREITAS, 2002, p. 22). 
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 Nesse sentido, a obra de Vygotsky subsidiou o processo de entendimento 

da realidade estudada. Dentre esses estudos, podem-se destacar aqueles que 

trazem à tona aspectos referentes à apropriação-produção-reprodução do 

pensamento e da linguagem (VYGOTSKY,1993, 2001a, 2001b); processos 

psicológicos de desenvolvimento do ser humano na própria Psicologia em si 

(1996a, 1997a, 2000); estudos referentes ao desenvolvimento artístico da 

criança (1999a, 1996b, 1999b); pesquisas enfatizando o desenvolvimento e a 

Pedagogia (1991a, 2001c); estudos que se detêm propriamente sobre a infância 

e seu desenvolvimento sociopsicológico global (1995, 1996c, 1998, 1996d); 

trabalhos referentes ao desenvolvimento social da mente humana (1991b); 

assim como estudos que enfocam com muita propriedade a deficiência e o 

caráter deficiente que se tem sobre essa característica de alguns seres humanos 

(1997b). 

 Nesse contexto, tendo em mente uma pesquisa que envolvesse as 

concepções de criança, Educação Infantil e inclusão, foram adotadas, como 

perspectiva teórica, as proposições e premissas desenvolvidas por Vygotsky, já 

que os estudos de cunho sócio-histórico vêem a criança como um ser que não 

deve ficar à margem do processo sociopsicológico, pois ela faz parte de um todo 

social e, dessa forma, também produz história. Vygotsky concebe a criança 

como um ser produtor de história que é anterior ao seu nascimento, ou seja, a 

partir de sua concepção, ou mesmo a partir dos planos paternos em relação ao 

futuro bebê. Assim, conforme o pensamento vygotskyano, "[...] o processo de 

desenvolvimento da criança, como tudo o mais na natureza, também se realiza 

pela via dialética de desenvolvimento a partir das contradições e da 

transformação da quantidade em qualidade" (VYGOTSKY, 2001b, p. 290). 
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3 
Infância e Educação Infantil: Concepções e Visões 
 
 
 

 
Não se pode construir com entusiasmo 
o novo se não se sabe amá-lo com 
entusiasmo. 

(VYGOTSKY) 
 

 

 De acordo com Candau (2000), o discurso oficial apresenta a educação 

como a grande responsável pela modernização das sociedades em que vivemos 

e, com certeza, isso é indiscutível, pois o caminho para conseguir transformar o 

cenário atual é, sem dúvida, o desenvolvimento de políticas voltadas para o setor 

educacional em todos os sentidos.  

 Por outro lado, vive-se um período bastante contraditório, pois, em nosso 

país, podem-se constatar altos índices de analfabetismo, repetência, evasão, 

falta de recursos materiais e humanos, sucateamento dos prédios escolares e, 

ainda, a falta de valorização dos profissionais da educação conforme denunciam 

estudos de Abramowicz e Moll (1997), Arroyo (1992), Costa (1993), Moysés e 

Collares (1996), Patto (1990), dentre outros.  

 Nesse sentido, cabe destacar a imensa responsabilidade que a escola 

pública assumiu para poder cumprir o seu papel, já que nessa instituição está 

concentrada a maioria dos problemas oriundos da falta de estrutura da família, 

da fome, da miséria, do uso de drogas, da violência, dentre outros, como 

destacam os estudos acima, e por se tratar de uma organização humana que 

tem como objetivo formar pessoas capazes de ser sujeitos de suas vidas, 

conscientes das suas ações. 

Isso pelo fato de que, para Vygotsky, a criança não é um indivíduo 

comparável a uma "folha de papel em branco"; ela é, sim, uma folha de papel 

que já está coberta de letras e de história que remetem à sua concepção.  

Todavia, a partir do momento em que estabelece um contato pleno com o 

mundo que a cerca, "[...] esta folha começa a ser freneticamente recoberta com 

as letras" (VYGOTSKY, 1996d, p.156), ou seja, engana-se quem pensa ainda 

que a criança é um sujeito puro que só começa a ter acesso às informações 

sistematizadas pela história e pela cultura, a partir do momento em que entra na 
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escola. Ao entrar na escola, ela já traz consigo uma vasta gama de 

conhecimentos, informações, atitudes, hábitos e habilidades cognitivas, afetivas 

e sociais.  

 É nesse contexto que apresento a Educação Infantil no município de 

Vitória, no que tange basicamente ao modo como esse nível de ensino está 

implementado; ao acompanhamento realizado pela equipe de assessoramento 

da Secretaria de Educação; à formação de professores, dentre outros assuntos 

correlatos. Além desse panorama, este capítulo traz, num outro tópico, algumas 

reflexões teóricas sobre o modo como a infância e a Educação Infantil têm sido 

vistas teoricamente com o passar dos anos/séculos.  

 

 

 

3.1.  
A Educação Infantil em Vitória 
 
 
 Inicio aqui uma reflexão acerca da infância e Educação Infantil no 

município de Vitória. Essa reflexão centra-se no fato de que pouco se conhece, 

nesta cidade, desse nível de educação por meio de pesquisas tanto de âmbito 

regional quanto nacional. 

 

 

3.1.1. 
Legislação e Educação Infantil  
 
 
 Atualmente, nosso país possui uma legislação moderna e vibrante no que 

concerne à Educação Infantil. Pode-se afirmar que nunca houve uma legislação 

tão enfática e consistente no que se refere aos direitos da criança.  

 A Educação Infantil está prevista não só na Constituição Brasileira de 

1988 – que dedica um capítulo à educação e salienta que aos municípios 

caberá, prioritariamente, a atuação no Ensino Fundamental e Pré-Escolar 

(BRASIL, 1988). Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 

(BRASIL, 1996), em seu capítulo II, seção II, dedica-se à Educação Infantil e, 

assim como o Plano Nacional de Educação Lei n.º 10.172 (BRASIL, 2001), em 

seu capítulo II, enfatiza que a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação 
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Básica e “[...] tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 

seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social” 

(BRASIL, 1996, p. 21). 

 Com o advento da Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, n.º 

9.394/96, outras medidas de cunho nacional foram desenvolvidas visando a 

regulamentar a Educação Infantil como nível de ensino da Educação Básica e 

não mais como área educacional relegada a segundo plano. Diante disso, tem-

se a divulgação do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998a) que tem como objetivo sistematizar e direcionar o trabalho com 

a criança de zero a seis anos. Em concomitância com o Referencial, em 1998, o 

Parecer CEB n.º 022 aprova a elaboração de Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica. 

 
A integração da educação Infantil no âmbito da educação básica, como direito das 
crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, dever do estado e da sociedade civil, é 
fruto de muitas lutas desenvolvidas especialmente por educadores e alguns 
segmentos organizados, que ao longo dos anos vêm buscando definir políticas 
públicas para as crianças mais novas (BRASIL, 1998b, p. 1). 

 

Em 1999, a CEB, pela Resolução nº 01, institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. De acordo com esse documento, essas 

diretrizes  

 
[...] constituem-se na doutrina sobre Princípios, Fundamentos e Procedimentos da 
Educação Básica, definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação, que orientarão as Instituições de Educação Infantil dos 
Sistemas Brasileiros de Ensino, na organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de usas propostas pedagógicas (BRASIL, 1999, p.1). 
 

Porém, muito do que está prescrito nos documentos legais ainda precisa 

ser sistematizado e implementado em âmbito nacional. Isso fica evidenciado em 

estudos, como os de Kramer (2001d), Campos (2002), Oliveira (2002), dentre 

outros, que mostram aspectos referentes ao fato de que, durante muito tempo, a 

Educação Infantil foi vista como uma instância educacional em que as crianças 

ficavam “depositadas” enquanto os pais trabalhavam ou realizavam outras 

tarefas (KRAMER, 2003a). O paradigma atual é outro. A Educação Infantil tem 

sido vista como uma conquista legal, pela qual se reconhece o direito à 

educação da criança de zero a seis anos. Direito inalienável de busca pela 

cidadania.  
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A Educação Infantil passou a ser obrigação do Estado a partir da Constituinte de 
1988, o que significou uma importante conquista no reconhecimento dos direitos 
das crianças. [...] [hoje], temos uma concepção de criança como produtora de 
cultura, cidadã de direitos (KRAMER, 2001d, p. 7). 
 

No contexto destacado, pesquisas (MONARCHA, 2001; KULMANN JR., 

2001) têm evidenciado e denunciado que à Educação Infantil ainda é dado um 

papel educacional considerado irrelevante e substituível por paliativos 

assistencialistas sem caráter educativo, como se, para a criança pequena, fosse 

melhor ficar em casa, aos cuidados da mãe. Além disso, esses e outros 

pesquisadores (MACHADO, 2002; RIZZINI, 1997; BAZÍLIO, 2003) têm 

enfatizado que a Educação Infantil precisa possuir um caráter educativo que 

vença barreiras históricas de discriminação e preconceito em relação à infância, 

escolas infantis e aos professores dessas escolas. 

Quando se pensa em políticas municipais de Educação Infantil, como 

preconizam as legislações destacadas, cabe ressaltar que poucos estudos têm 

sido feitos com o objetivo de revelar a realidade existente para, a partir daí, 

incidir sobre a realidade cotidiana. Dentre esses estudos, destaco os de 

Debortoli (2004) e Corsino (2003) que, em realidades diferentes – o primeiro em 

Belo Horizonte e a segunda no Rio de Janeiro – mas com o fio condutor da 

Educação Infantil, observam que, em resumo, tem-se a necessidade de uma 

política séria no âmbito municipal que, como salienta a LDBEN nº 9.394/96, seja 

responsável por esse nível de educação. 

No âmbito do município de Vitória, poucos têm sido os estudos científicos 

que têm como objeto de pesquisa a realidade da Educação Infantil do Sistema 

Municipal de Ensino de Vitória. Num levantamento das dissertações de mestrado 

defendidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Espírito Santo, no período de 1999 a 2004, evidenciei que apenas 

três estudos (RANGEL, 2003; MACHADO, 2003; FERREIRA, 2003), de um total 

de 118, tiveram como foco analítico instituições de Educação Infantil 

pertencentes ao Sistema de Ensino de Vitória. 

Diante desse fato, ao ter em mente o desenvolvimento de uma pesquisa 

que analisasse a infância, a Educação Infantil e a inclusão no município de 

Vitória, objetivei contribuir para o desenvolvimento e análise das políticas 

públicas municipais voltadas para essa modalidade da Educação Básica, 

levando em consideração a diversidade dos sujeitos que freqüentam a Educação 

Infantil. 
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No município de Vitória, a Educação Infantil é parte do Sistema Municipal 

de Ensino e pertence à Secretaria Municipal de Educação (SEME). Está 

estruturada como primeira etapa da Educação Básica, como nível de educação, 

como preconizam a LDBEN nº 9.394/96 e, posteriormente, os dispositivos da Lei 

nº 10.172/2001 que instituiu o Plano Nacional de Educação. 

A Educação Infantil em Vitória é tida como nível de educação a partir da 

Lei nº 4.747/1998 que instituiu o Sistema Municipal de Educação. Nessa lei, a 

Educação Infantil é descrita como primeira etapa da Educação Básica e, em seu 

art. 15, deixa claro que essa etapa tem por finalidade o desenvolvimento da 

criança até seis anos de idade, envolvendo, de forma global, os aspectos físicos, 

psicológicos, intelectuais e sociais, de modo a contemplar a ação 

desempenhada pela família e pela comunidade escolar. 

 A referida lei salienta, em seus arts. 16, 17 e 18, as finalidades, os 

conteúdos e o tipo de avaliação prevista da/para a Educação Infantil, 

respectivamente, e podem ser assim visualizados: 

 
Art. 16. A educação infantil na rede oficial municipal será oferecida nos Centros 
de Educação Infantil, compreendendo dois grupos: 
I – o primeiro grupo infantil com atendimento a crianças de até quatro anos 
incompletos de idade; 
II – o segundo grupo infantil com atendimento a crianças de quatro anos 
completos a seis anos de idade, até seu ingresso no ensino fundamental. 
Art. 17. Os conteúdos curriculares que deverão ser socializados na educação 
infantil deverão ser organizados com base no desenvolvimento da criança, na 
diversidade do seu contexto cultural, assegurando a base teórico-pedagógica de 
integração curricular com o ensino fundamental. 
Art. 18. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 
registro do desenvolvimento do aluno, sem objetivo de promoção e/ou 
classificação, mesmo para o acesso ao ensino fundamental (VITÓRIA, 1998). 

 

 Pode-se observar nesses artigos que há uma ligação direta com a LDB nº 

9.394/96, porém não há uma especificidade ou aprofundamento em maiores 

detalhes acerca da Educação Infantil. Observando-se o art. 16, esse não deixa 

claro que grupos são esses e que finalidades eles têm. Não deixa claro, por 

exemplo, se está falando do atendimento em creche e pré-escola ou de uma 

mera divisão etária que poderia ser fixada como parâmetro teórico-pedagógico. 

 No que se refere ao art. 17, percebe-se também uma imprecisão quanto 

aos conteúdos curriculares destinados à Educação Infantil. Nas observações e 

entrevistas realizadas, percebi que o direcionamento dado pela equipe de 

Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação era de que os CMEIs 

utilizassem como base curricular o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998a), observando as especificidades e 
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particularidades tanto da comunidade quanto do município, tendo como norte o 

desenvolvimento da criança na diversidade do seu contexto. 

 Percebi também que nenhuma referência às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1999) foi feita pela equipe de 

assessoramento de Educação Infantil e nem pelo corpo técnico-administrativo e 

pedagógico do Centro de Educação onde este estudo foi desenvolvido. 

 
Nós temos uma proposta curricular, ela é de 1992 e está passando por uma 
reformulação, então o apontamento que a gente dá é que cada CMEI utilize o 
Referencial Curricular Nacional para montar a sua proposta no seu Projeto e no 
seu Plano de Ação (MARCELA – Divisão de Educação Infantil).  

 

 Observa-se, nessa fala, que os CMEIs possuem certa autonomia na 

construção de suas propostas curriculares em seu projeto político-pedagógico 

e/ou plano de ação. Além disso, segundo a entrevistada, os centros de educação 

que ainda não têm seu projeto político-pedagógico pronto estão sendo auxiliados 

pela equipe de apoio para que seja implementado ou elaborado para ser posto 

em prática. Entretanto, durante o tempo em que passei em campo observando, 

não registrei nenhum momento de assessoramento específico da equipe ao 

projeto político-pedagógico. 

 

 

 

3.1.2. 
Estrutura de atendimento/ matrículas  
 
 

No que tange à estrutura de atendimento dos Centros de Educação 

Infantil, constatei nas entrevistas que esses eram constituídos de turmas que 

variavam de acordo com a necessidade de cada região ou comunidade. 

 
Basicamente esses centros são constituídos das seguintes turmas: berçário I e 
II, maternal, jardim I e II e pré-escola. Nessas turmas, a idade varia de seis 
meses – berçário I – a seis anos – pré-escola. E, a partir dos sete anos, todas as 
crianças são promovidas automaticamente para a primeira série do ensino 
fundamental (MARCELA – Divisão de Educação Infantil). 

 

Quanto ao número de matrículas nos 42 CMEIs que compunham a 

Educação Infantil no município de Vitória, nos últimos dois anos – 2003 e 2004 – 

pude perceber que, em 2003, esse total correspondia a 17.600 crianças, 
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passando para 17.506 em 2004.1 Em números específicos por turma, esses 

dados podem ser assim visualizados (Tabela 4): 

 

Tabela 4 - Número de alunos/turmas/ano matriculados 

Ano/turma Berçário I, II Maternal Jardim I Jardim II Pré-escola 

2003 3441 3291 3508 3724 3636 

2004 3463 3105 3534 3604 3800 

 FONTE: SEME/NPS 
 

Observa-se na tabela acima que houve uma diminuição no número de 

matrículas em algumas turmas de 2003 para 2004. De acordo com informações 

da equipe de Planejamento Setorial da Secretaria de Educação (SEME/NPS), 

um estudo realizado pela equipe revelou que essa diminuição se deu por: 

mudança dos pais; opção por ficar com a criança em casa aos cuidados de um 

irmão mais velho, vizinho ou outra pessoa; ou por matrícula em creches privadas 

de horário integral.  

Um outro aspecto comentado pela responsável pela Educação Infantil do 

município foi o de que essa diminuição deu-se em função da universalização do 

atendimento proposto à demanda existente de 32.278 crianças de zero a seis 

anos residentes em Vitória (SEME/NPS). 

Nesse sentido, comparando os dados dos últimos cinco anos, pude observar o 

seguinte: 

 

Tabela 5: Progressão de matrícula na Educação Infantil 
Ano Nº de matrícula total 

2000 14.171 

2001 16.125 

2002 17.087 

2003 17.600 

2004 17.506 

 FONTE: SEME/NPS 
 

Esses dados, em consonância com resultados de estudos de demanda 

realizados internamente pela equipe de Planejamento Setorial, no ano de 2002, 

revelaram que havia necessidade de criar e reestruturar Centros de Educação 

Infantil em áreas carentes de atendimento. O documento relata que, de acordo 

com a realidade verificada, das 32.278 crianças de zero a seis anos residentes 
                                                           
1 Dados obtidos com a equipe de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação de Vitória. 
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no município de Vitória, 16.125 freqüentavam unidades municipais, 3.837 as 

particulares, significando que 19.962 crianças eram atendidas, no entanto, esse 

documento (VITÓRIA, 2002) revela um déficit significativo de 12.316 matrículas. 

Em relação à universalização do atendimento, de modo a atender 

necessidades de determinadas zonas escolares, a equipe de Planejamento 

Setorial informou que novos estudos de demanda estão sendo realizados para 

se verificar o superávit existente e que há uma previsão para que até 2010 haja 

atendimento global à população infantil da Capital. 

 

 

 

3.1.3. 
Funcionamento dos CMEIs 
 
 

O horário de funcionamento dos Centros de Educação Infantil do 

município de Vitória varia de acordo com as características da comunidade na 

qual está inserido. As informações da chefe da  Divisão de Educação Infantil 

revelaram:  

 
O horário visa atender as peculiaridades dos pais em relação ao trabalho deles, 
mesmo nossa proposta não tendo caráter assistencialista (MARCELA – Divisão 
de Educação Infantil). 

 

 
Tabela 6: Horário de funcionamento dos CMEIs 

Horário de funcionamento Nº CMEIs - 2003 Nº CMEIs - 2004 

7 às 12 e de 13 às 18 h 11 16 

7 às 12 e de 12 às 17 h 01 01 

7 às 12 e de 12h30min às 17h30min 29 25 

FONTE: SEME/EI 
 

Observa-se que, no horário em que não há um intervalo entre um e outro 

turno, somente um centro de educação funciona. Segundo as informações 

colhidas, isso se dá pelo fato de que a maioria dos professores trabalha em outro 

horário e não teria como chegar às 12 horas. Além disso, segundo informações 

da responsável pela Educação Infantil, nesse horário, busca-se sanar problemas 

próprios de cada comunidade, uma vez que existem unidades de educação em 

bairros residenciais próximos e afastados dos centros empresariais e de 

  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212124/CA



 45

concentração de trabalho. Ainda cabe salientar que esse horário é próprio da 

Educação Infantil, já que, no Sistema Municipal de Ensino de Vitória, as escolas 

de Ensino Fundamental não possuem salas de Educação Infantil. 

Um outro fator que precisa ser destacado é referente ao período integral. 

De acordo com a chefe de Educação Infantil, não existem turmas com esse 

horário, porém há crianças que ficam no Centro em horário integral por algum 

problema ou com a família ou por sofrer risco de morte2 e por isso estavam sob 

a responsabilidade do Conselho Tutelar e/ou de outra entidade afim. Entretanto, 

salientou que essa era uma reivindicação dos pais, mas, pelo fato de a 

Secretaria de Educação implementar a Educação Infantil um caráter educacional 

e não assistencial somente em casos extremos essas exceções eram aceitas. 

 
Eu acho que hoje, na rede, os pais mesmo têm mais consciência disso, não 
todos, de que hoje o centro é de educação e não de assistência. Nós 
trabalhamos no sentido de alcançar nosso grande objetivo que é o educar, 
educar com cuidado. Nós não podemos perder o eixo de que nós estamos 
educando um cidadão, comprometido, responsável (MARCELA – Divisão de 
Educação Infantil).  

 

 

 

3.1.4. 
Acompanhamento da ação pedagógica 
 
 
 Pesquisas (LIBÂNEO, 1998; ROSA, 1995; GÓES, 1997) têm enfatizado 

que o trabalho pedagógico cotidiano deve ser acompanhado e revisto a cada 

momento para que se aprimore a práxis dos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem, pois, de acordo com Góes (1997, p. 21), “[...] dependendo da 

linha de ação pedagógica, os efeitos podem ou não corresponder aos 

conhecimentos pretendidos, podem gerar êxitos ou fracassos escolares”.  Além 

disso, o acompanhamento da ação pedagógica pode estar associado ao 

sucesso da educação num contexto geral, ou seja, como salienta Vygotsky 

(1956, apud DAVYDOV; ZINCHENKO, 2001, p. 161), 

 

 

 

                                                           
2 No CMEI analisado nenhuma criança era atendida em horário integral. 
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Se corretamente organizada, a educação permitirá à criança desenvolver-se 
intelectualmente e criará toda uma série de processos de desenvolvimento que 
seriam impossíveis sem a educação. A educação revela-se, portanto, um 
aspecto internamente necessário e universal do processo de desenvolvimento, 
na criança, das características históricas do homem, e não de suas 
características naturais. 
 

No município de Vitória, o acompanhamento da ação pedagógica 

cotidiana dos centros de Educação Infantil, de acordo com as observações e 

entrevistas realizadas, dava-se em duas instâncias: pelo corpo técnico-

pedagógico da instituição e pela equipe de assessoramento da Divisão de 

Educação Infantil. 

No âmbito da Divisão de Educação Infantil, a responsável por esse setor 

relatou que a Secretaria de Educação possui uma divisão responsável pelo 

serviço de acompanhamento e avaliação da Educação infantil. Em 2004, essa 

equipe era composta pela chefe da divisão, uma chefe de acompanhamento e 

por vinte e dois técnicos de apoio pedagógico e de assessoramento escolar.  

A essa equipe cabia a responsabilidade, conforme relato da entrevistada, 

dentre outras atividades de cunho teórico-prático e burocrático, de 

 
Zelar pelo bom funcionamento das unidades escolares através da proposição de 
uma política de acompanhamento que perpassa questões como formação 
continuada dos profissionais; reuniões pedagógicas com diretores, professores e 
pedagogos; sistematização de matrículas e vagas; abertura de novas turmas 
(MARCELA – Divisão de Educação Infantil). 

 

A entrevistada salientou, ainda, que cabia a essa equipe acompanhar a 

criação e execução dos planos de ação anuais e o projeto político-pedagógico 

de cada CMEI. Questionada sobre se o número de profissionais era compatível 

com essas ações e com o número de CMEIs, Marcela Informou: 

 
A equipe tem dado conta do serviço porque é uma equipe coesa, está junta há 
um período de tempo relativamente grande, atua de acordo com a 
especificidade, formação e experiência de cada assessor e procura sempre estar 
junto aos pedagogos, professores e diretores dos CMEIs. 
 

De acordo com a entrevistada responsável pela Educação Infantil, a 

demanda de visitas da equipe de assessoramento estava vinculada à 

necessidade expressa pelo próprio CMEI, conforme suas necessidades. 
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Este ano estamos ousando mais. Estamos tendo esse grande sucesso, todos os 
professores passarão por todas as oportunidades. Nós trabalhamos em fevereiro 
com diagnóstico, para que todos os CMEIs tenham um plano de trabalho anual 
contendo toda a ação pedagógica, administrativa e financeira. Aí, depois, nós 
fizemos o inverso, nos sentamos com o corpo técnico-administrativo e 
perguntamos: o que vocês querem da nossa assessoria? E aí eles listaram pra 
gente uma série de ações que a gente está tentando implantar e acompanhar 
(MARCELA – Divisão de Educação Infantil). 

 

Essa demanda listada, segundo os relatos de Marcela, envolvia, dentre 

outras necessidades, o atendimento aos pedagogos e professores novatos no 

sistema e/ou na Educação Infantil; acompanhamento dos estagiários; análise e 

avaliação de projetos desenvolvidos por professores de projeto e formação 

continuada do corpo docente e técnico-pedagógico. Ainda conforme a 

entrevistada, a dinâmica de visitação pôde ser assim visualizada: 

 
É marcado um dia de visita ao CMEI e nesse dia senta-se com o pedagogo e 
diretor para, a partir da demanda listada por aquela realidade, observar, somar e 
tentar resolver problemas que possam surgir (MARCELA – Divisão de Educação 
Infantil). 

 

Durante o processo de observação no CMEI que serviu de base para a 

pesquisa prática, presenciei somente um dia em que uma assessora esteve 

presente para tentar resolver problemas relativos ao cotidiano escolar, o que 

pode sugerir duas coisas: ou o CMEI observado não tinha problemas que 

necessitassem de um acompanhamento da Secretaria de Educação, ou resolvia 

seus problemas internamente com seus profissionais, já que, como observado 

nas falas citadas, essa visita estava vinculada ao montante listado pelos 

profissionais do CMEI. 

Além desses profissionais, que atuam de forma institucionalizada no 

assessoramento aos CMEIs, o Sistema de Ensino de Vitória, no âmbito de seus 

Centros de Educação Infantil, mantém diretor eleito pela comunidade escolar – 

pais, professores e funcionários – que tem um mandato de três anos, podendo 

se reeleger; pedagogos responsáveis pelo acompanhamento técnico-pedagógico 

do trabalho desenvolvido e outras funções descritas na Portaria nº 071, de 1996, 

que apresenta as funções do pedagogo no sistema de ensino de Vitória 

(VITÓRIA, 1996).  

O número de pedagogos por turno de funcionamento está vinculado ao 

número de alunos matriculados, ou seja, dependendo do quantitativo de 

crianças, a unidade poderá ter um ou dois pedagogos. Entretanto, existem 

centros que, por terem um número muito pequeno de crianças matriculadas e, 
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conseqüentemente, salas de aulas e professores, só possuem um profissional 

pedagogo que dá atendimento pedagógico aos dois turnos em dias alternados. 

Esse profissional tem que ser graduado em Pedagogia com habilitação em 

Administração, Supervisão, Orientação, Inspeção ou uma dessas 

especificidades em nível de especialização; tem carga horária de trinta horas 

semanais e seu número, por instituição está, como dito, atrelado ao nº de 

crianças e turmas por turno. 

 
Quando a gente tem de dez turmas para cima, aí a gente tem dois pedagogos por 
turno (MARCELA – Divisão de Educação Infantil).3 

 
Para o trabalho cotidiano, os CMEIs possuem um corpo docente formado 

na área educacional, tanto em nível médio quanto em nível superior. De acordo 

com as informações colhidas, não há a exigência da habilitação em Educação 

Infantil, somente a de que o curso, quando for médio, seja de Magistério e, no 

caso de superior, seja Licenciatura Plena em Pedagogia. Caso o professor tenha 

outra licenciatura, a exigência recai sobre o curso de Magistério de ensino 

médio. 

Outro aspecto que precisa ser destacado é o fato de a Educação Infantil no 

município de Vitória não ter professor de Educação Física em seu rol de 

profissionais. De acordo com a fala da responsável pelo setor, esse profissional 

foi tirado desse nível de ensino, pois não estava correspondendo à necessidade 

e ao tipo de trabalho que se pretendia realizar. 

Em seu depoimento, Marcela salientou que se tem repensado, com a 

Universidade Federal e faculdades particulares, o papel e a importância do 

professor de Educação Física para a Educação Infantil. A entrevistada informou 

que existe um projeto em andamento para que esse profissional volte a fazer 

parte do quadro docente: 

 
Eu não questiono a importância do profissional de Educação Física; eu questiono 
de que maneira eles entram e para que eles entram. Então, para este ano [2004], 
nós estamos com a proposta no gabinete do secretário, onde nós estamos 
pensando em colocar o profissional. Acrescentar os profissionais que hoje já 
existem em quatro CMEIs, em caráter experimental, e gradativamente isso seria 
estendido a todos. Então seria mais um profissional não para cobrir planejamento, 
mas para dar conta do movimento (MARCELA – Divisão de Educação Infantil). 

 

                                                           
3 Todas as falas foram apresentadas de forma recuada para sua maior visibilidade.  
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Também faziam parte do corpo de trabalho pedagógico cotidiano nos 

CMEIs, segundo a entrevistada, o professor de projeto e o estagiário. Sobre 

esses profissionais, a responsável pela Educação Infantil informou: 

 
O professor de projeto é isso, é um profissional que fica num ambiente fora da sala 
de aula desenvolvendo projetos que são de interesse do coletivo da escola. Ele 
tem que ser uma pessoa aberta, criativa, que goste de estudar, que goste de 
buscar. É um profissional que tem que estar à disposição tem que desenvolver 
projetos de Artes, Literatura, ser um professor dinamizador (MARCELA – Divisão 
de Educação Infantil). 
 

Em seus relatos, a entrevistada salientou que esse professor de projeto foi 

instituído na escola há cerca de seis anos, é escolhido pelo corpo técnico-

pedagógico do próprio CMEI em seu quadro docente ou, quando não se tem 

essa escolha, a própria Secretaria de Educação pode encaminhar. 

Quantos aos estagiários, Marcela informou que são contratados para um 

período de dois anos, têm que cursar Pedagogia e têm como função auxiliar o 

professor regente no cotidiano escolar. As observações do cotidiano revelaram 

que, além de auxiliar os professores, eles também cobriam faltas e/ou atrasos de 

professores, auxiliavam na hora do pátio, realizavam serviços de secretaria 

escolar, auxiliavam a diretora e a pedagoga em suas funções, dentre outras 

atividades. 

 

 

 

3.1.5. 
Formação continuada e valorização profissional  
 
 

O Sistema Municipal de Ensino de Vitória, de acordo com as entrevistas e 

as observações realizadas, tem se preocupado com uma busca constante pelo 

aprimoramento profissional do professor e demais funcionários tanto no que se 

refere à formação continuada em serviço quanto em relação à participação em 

cursos de Mestrado ou Doutorado com liberação remunerada desse profissional, 

conforme o Decreto n.º 11.314 (VITÓRIA, 2002), que dispõe sobre autorização 

para realização de cursos. 

Esse incentivo está atrelado ao plano de cargos e salários que valoriza a 

mudança de nível dos profissionais com aumento do percentual de seus 

vencimentos, como está detalhado na Lei 4.264 (VITÓRIA, 1995), que instituiu o 
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plano de carreira e vencimentos do servidor do magistério público municipal de 

Vitória. 

 No que se refere ao plano de carreira, essa mudança de nível pode 

ocorrer de três maneiras: pela conclusão de cursos de graduação e/ou pós-

graduação; pela participação em congressos, seminários, palestras e atividades 

afins – ao final de três anos, calcula-se a pontuação obtida de acordo com os 

títulos e a carga horária de cada um, perfazendo-se cinco pontos, tem-se um 

acréscimo de 5% nos vencimentos; e por antiguidade – a cada dois anos 

dedicados ao magistério também se tem o mesmo percentual de acréscimo. 

 Durante os seis meses que passei no centro de Educação Infantil que 

serviu de base para a pesquisa de campo, observei que, além dos horários de 

estudo quinzenais realizados dentro da própria instituição e vistos como 

formação em serviço, com dia marcado no calendário letivo, os professores 

tinham encontros mensais de duas horas para reuniões e estudos coletivos e 

trocas de experiência. 

 Além disso, somente um evento envolvendo especificamente a Educação 

Infantil foi realizado no primeiro semestre de 2004, como pude evidenciar nas 

observações. Esse evento contava com uma palestra pela manhã que seria 

repetida à tarde, com o tema “As diferentes aprendizagens no trabalho com 

crianças de 0 a 3 anos”, dedicada aos profissionais que atuavam nessas turmas; 

e outra intitulada “Linguagem na educação infantil: oralidade e escrita” para 

professores das turmas de jardim I, II e pré-escola. 

 Pesquisas (PERRENOUD, 2002; NÓVOA, 2002; KRAMER, 2001c; 

TARDIF, 2000, 2002; LÜDKE, 2001; SCHÖN, 2000) têm mostrado que a ênfase 

na formação de professores, tanto inicial quanto continuada, é uma das 

prerrogativas para que haja mudanças significativas no cotidiano da práxis 

pedagógica. 

 
A formação contínua pode desempenhar um papel importante na configuração 
de uma ‘nova’ profissionalidade docente, estimulando docente, estimulando a 
emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e de uma 
cultura organizacional no seio das escolas (NÓVOA, 2002, p. 56). 
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3.1.6. 
Estrutura física das instituições de Educação Infantil 
 
 

No que tange à esfera física e estrutural das instituições de Educação 

Infantil, cabe ressaltar que os espaços físico-estruturais constituem-se em 

prédios escolares de alvenaria, geralmente ambientados em andar térreo, com 

quadra coberta e/ou pátio externo e interno, com salas de aula equipadas com 

mesas e cadeiras apropriadas ao tamanho das crianças; jogos e brinquedos em 

quantidade suficiente, quase em sua totalidade industrializados; livros 

paradidáticos e de literatura infantil, revistas e materiais de apoio (papéis, cola, 

tesouras, lápis de cor e de cera, canetas hidrocor, dentre outros) em quantidade 

suficiente para o atendimento pedagógico a todas as crianças, independente da 

série em curso; almofadas; colchonetes; além de materiais permanentes, como 

aparelhos de televisão, videocassete, rádio gravadores e toca CDs, máquinas 

fotográficas, filmadoras. 

Os CMEIs possuem salas de informática equipadas com computadores 

próprios para o trabalho com as crianças de zero a seis anos de idade, além de 

salas de leitura. De acordo com as informações obtidas com a responsável pela 

Educação Infantil no município, evidenciei que nem todos os CMEIs possuem 

salas de leitura, porém em alguns centros existem cantos de leitura nas salas e 

em outros há a biblioteca móvel. 

A análise do cotidiano revelou que a rede física-estrutural dos centros 

municipais de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Vitória 

possui uma arquitetura de excelência voltada para um trabalho satisfatório, ou 

seja, há espaço, as salas são arejadas, os espaços de uso comum são de fácil 

acesso para todas as crianças.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Mais detalhes e fotografias poderão ser obtidos no capítulo 4. 
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3.1.7. 
Descentralização de recursos e gestão democrática  
 
 
 O Sistema de Ensino de Vitória vem implementando uma política 

descentralizadora dos recursos destinados à Educação Infantil e Fundamental 

no sentido de transferir diretamente às escolas, por meio de contas correntes em 

bancos, os recursos destinados à sua manutenção, ou seja, a escola fica 

responsável por gerenciar o pagamento de água, energia, telefone, merenda, 

material pedagógico, material permanente, pequenas reformas etc. Esse 

montante de recursos está estritamente relacionado com número de alunos 

matriculados, já que existe um percentual para cada criança matriculada, e é 

composto por recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

da arrecadação da Prefeitura Municipal de Vitória. O montante tende a variar de 

uma unidade para outra, assim como o modo como é empregado. Ou seja, 

algumas unidades possuem determinados aparelhos eletrônicos, por exemplo, e 

outras possuem outros de acordo com seus interesses e necessidades.   

Esse projeto descentralizador, conforme informações da diretora do CMEI 

observado, teve seu ápice nos anos de 1998 em diante com a implementação 

das Leis 3.776/96, 4.435/97, 4.747/98 (VITÓRIA, 1996, 1997, 1998) que 

possibilitaram a desvinculação total dos recursos financeiros e transferência de 

toda a responsabilidade sobre merenda, compra de material pedagógico e 

permanente, manutenção física e sanitária do prédio escolar a cargo do diretor e 

dos conselhos escolares e de caixa escolar, fazendo com que as Escolas e 

Centros de Educação Infantil pudessem se deter sobre suas necessidades 

particulares, ou seja, aquelas próprias de sua região, como a merenda, a compra 

deste ou daquele material, independente dos outros e por critérios próprios de 

necessidade.    

 Atualmente, de 2002 em diante, a política está sendo revista e muitos 

materiais pedagógicos, de limpeza e gêneros alimentícios têm sido comprados 

pela própria Secretaria de Educação e distribuídos às unidades escolares. Isso 

tem trazido conseqüências positivas e negativas ao processo de gestão 

participativa, conforme se pode evidenciar na fala da diretora. Segundo a 

diretora do CMEI, positivas no sentido de se conseguir menor preço diante da 

quantidade adquirida; negativa por saturar as Escolas e os Centros com 

materiais que, às vezes, não são necessários naquele momento e que vêm fazer 
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com que outros mais necessários deixem de ser adquiridos. Além disso, de 

acordo com a entrevistada, a grande conseqüência negativa é a quebra da 

autonomia administrativa escolar tanto da direção quanto dos órgãos colegiados 

eleitos pela comunidade escolar, como os Conselhos Escolares e os Conselhos 

de Caixa Escolar. 

 

 Ainda de acordo com a diretora entrevistada e a responsável pela 

Educação Infantil, constatou-se que, com o intuito de manter a autonomia 

conquistada, tanto os centros de Educação Infantil quanto as escolas de Ensino 

Fundamental têm tentado construir, atualizar, discutir e cumprir Planos de Ação 

anuais que venham esboçar as características de cada unidade, bem como suas 

reais necessidades fisico-materiais e estruturais. Diferente do projeto político-

pedagógico, esse plano tem o objetivo de garantir recursos financeiros para o 

bom funcionamento da unidade.  

 Para tanto, conforme as entrevistadas, o Sistema Municipal de Ensino de 

Vitória realiza eleição de diretores para as Escolas e os CMEIs. Esses diretores 

são eleitos para um mandato de três anos, podendo ser reeleitos. Além do 

cuidado com o aspecto pedagógico, esses diretores são responsáveis pela 

organização administrativa dos recursos recebidos. Também foi informado que 

se tem enfatizado aos diretores que assumam uma postura democrática na 

condução do seu trabalho, quebrando o caráter autocrático que o cargo possuía. 

 Essa gestão democrática, segundo a diretora entrevistada, visa a acatar 

as prerrogativas de uma escola voltada para a heterogeneidade das relações e 

aberta à participação da comunidade local e institucional.  

 Nesse sentido, cabe salientar que pesquisas (ARAÚJO, 2002; LÜCK et 

al., 2002; PARO, 2003, dentre outros) têm discutido e evidenciado que  

 
[...] o objetivo central da educação deve ser a construção de personalidades 
morais autônomas, críticas, que almejam o exercício competente da cidadania. 
Para tanto, ela deve embasar-se nos princípios democráticos da justiça, da 
igualdade, da equidade e da participação ativa de todos os membros da 
sociedade na vida pública e política (ARAÚJO, 2002, p. 41). 

 

 Além disso, o trabalho voltado para a descentralização e democratização 

das relações, de acordo com as informações obtidas, vem ressaltar e afirmar 

aquilo que nas pesquisas é incidido, ou seja, 
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O papel das escolas, nesse sentido, é preparar os estudantes para a convivência 
democrática da sociedade [...], propiciando práticas pedagógicas que respeitem 
os princípios e valores da democracia e promovendo a participação ativa de toda 
a comunidade escolar em decisões relativas ao trabalho, aos conteúdos e à 
convivência coletiva (ARAÚJO, 2002, p. 43). 

 

 Em relação à descentralização financeira, segundo informações obtidas 

com os entrevistados, pude considerar que, 

 
Depois que a gente teve o dinheiro para gastar de acordo com as nossas 
necessidades, a coisa melhorou muito, porque a gente gasta conforme aquilo 
que a gente precisa (DIRETORA do CMEI). 

 
  Mesmo algumas pesquisas (CAMPOS, 2002; GUIMARÃES, 2002), 

mostrando que “[...] existe hoje um julgamento mais ou menos disseminado 

sobre as conseqüências negativas do Fundef para a Educação Infantil” 

(CAMPOS, 2002, p. 31) e que “[...] não é possível discutir o financiamento da 

educação infantil sem se levar em conta as condições financeiras dos 

municípios, uma vez que a rede municipal respem queu [responde por], em 

2000, por 90% das matrículas públicas nesse nível de ensino” (GUIMARÃES, 

2002, p. 52), nas entrevistas e observações realizadas, evidenciei que a 

qualidade da Educação Infantil no município de Vitória melhorou 

substancialmente a partir do advento do Fundef e dos programas de 

descentralização dos recursos públicos, com o dinheiro direto nas escolas. 

  Essas qualidades reunidas, de acordo com documentos da Educação 

Infantil e do Núcleo de Planejamento Setorial, renderam à Educação Infantil do 

município de Vitória alguns prêmios: 

♦2001 

• Prêmio UNICEF, melhor capital do Brasil para crianças até seis anos; 

• Prêmio MEC de qualidade da Educação Infantil; 

• Prêmio Gestão Escolar – CMEI Elza Lemos Andreatta. 

♦2002 

• Prêmio Tião Sá – Pesquisa e Educação Ambiental – CMEI Luiz Carlos Grecco; 

• Prêmio Qualidade da Educação Infantil (estadual) – CMEI Luiz Carlos Grecco. 

♦2003 

• Prêmio Qualidade da Educação Infantil (estadual) – CMEI Zélia Viana de 

Aguiar; 

• Prêmio Tião Sá – CMEI Zilmar Alves de Melo; 

• Capital Líder Nacional em Educação Infantil – Dados Censo Educacional – 

IBGE; 

  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212124/CA



 55

• Prêmio Professor Nota 10 – Fundação Victor Cevita – CMEI Zélia Viana de 

Aguiar – Finalista do Concurso. 

  Os prêmios, como se pode observar, não se restringem somente a 

Centros de Educação Infantil isoladamente, mas também se reportam à 

Educação Infantil como um todo. Sobre esse aspecto, ressalto que, de acordo 

com a responsável pela Educação Infantil do município, esses prêmios foram 

dados pelo fato de que 

 
Hoje nós temos um padrão de construção adequado a essa faixa etária de zero a 
seis anos, padrão de excelência mesmo, desde o prédio até o material ofertado. 
E isso acontece por quê? Porque há investimento nessa área, por isso o trabalho 
acontece e é reconhecido nacionalmente (MARCELA – Divisão de Educação 
Infantil). 

 
Em suma, falar em Educação Infantil é falar num novo modo de se 

pensar a educação num contexto geral, ou seja, é falar numa nova proposta de 

trabalho para cidadãos de direitos, que precisam de uma educação de 

qualidade, já que possuem papel essencial na sociedade, pois “[...] a educação 

infantil não se restringe aos aspectos sanitário ou assistencial, mas não se 

resume, tampouco, à mera antecipação da escolaridade nem à transmissão 

seqüencial de informações” (KRAMER, 1998b, p. 7).  

 

 

 

3.2. 
Infância: Estudos, Proposições e Concepções 
 
 
 O estudo de Philippe Ariés (1981) sobre a história social da criança e da 

família foi um marco no sentido de se resgatar, historicamente, a construção 

social do conceito e da concepção de criança, por se tratar de uma obra clássica 

para o entendimento acerca da criança, dos sentidos da infância e da vida da 

criança tanto no seio familiar como escolar. Entretanto, cabe salientar que, 

segundo esse pesquisador, a visão de infância passou por várias fases, desde a 

criança ser considerada miniatura de gente grande até ser humano totalmente 

inocente. 

 Ariés estudou o modo como a criança era representada nas pinturas, 

esculturas e na arte sacra para, assim, tentar entender como os povos antigos 

viam, percebiam e foram construindo a noção de criança da contemporaneidade. 
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Esse autor destaca, em seus estudos, algumas noções de como a criança era 

vista e salienta que primeiro a criança foi representada como anjo, ou com 

características daquilo que se acreditava ser um anjo, isso por volta do século 

XIII. Do século XIII até o século XIV, segundo o autor, a criança passaria a 

possuir outro modelo: o do menino Jesus, ou “Nossa Senhora menina, pois a 

infância aqui se ligava ao mistério da maternidade da Virgem e ao culto de 

Maria” (ARIÉS, 1981, p. 53). Com o passar dos séculos, Ariés afirma que a 

criança foi ocupando um lugar de destaque na sociedade. No século XVII, ela 

passa, então, a ser representada com mais vigor, ou seja, cada família queria 

possuir retratos de seus filhos. À criança foi dado um papel de destaque e 

importância que até então não era tido. 

 
Foi no século XVII que os retratos de crianças sozinhas se tornaram numerosos 
e comuns. Foi também nesse século que os retratos de família, muito mais 
antigos, tenderam a se organizar em torno da criança, que se tornou o centro da 
composição. [...]. A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e 
sua evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos 
séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se 
particularmente numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e 
durante o século XVII (ARIÉS, 1981, p. 65). 

 

 Estudos de Heywood (2004, p. 22), por outro lado, sugerem que 

 
[...] todas as sociedades, em todas as épocas, tiveram o conceito de infância, ou 
seja, a noção de que as crianças podem ser diferenciadas dos adultos de várias 
formas. O ponto em que eles diferem é em suas concepções de infância, as 
quais especificam essas formas de distinção. Portanto, elas terão idéias 
contrastantes sobre questões fundamentais relacionadas à duração da infância, 
às qualidades que diferenciam os adultos das crianças e à importância vinculada 
às suas diferenças. 
 

Diante desses fatos, pode-se afirmar que aquilo que hoje ainda 

acreditamos ser a criança teve suas raízes no momento em que à criança foi 

dado papel não mais secundário no seio familiar e social, mas ela passou a ser 

vista como um ser que possuía uma função, um papel que, como salientam 

Sarmento e Pinto (1997, p. 17), “[...] varia entre sociedades, culturas e 

comunidades, pode variar no interior da fratria de uma mesma família e varia de 

acordo com a estratificação social. Do mesmo modo, varia com a duração 

histórica e com a definição institucional de infância dominante de cada época”. 

Ou, nas palavras de Heywood (2004, p. 23), os estudos revelam que “[...] 

o que faltava era qualquer sentiment de l’enfance, qualquer consciência da 

particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a 

criança do adulto, mesmo jovem” (grifos do autor). 
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 Historicamente, de acordo com Heywood (2004) e Ariés (1981), o 

pensamento acerca da criança tem sido construído de forma complexa e, muitas 

vezes, conflituosa. Ora se tem a idéia, ainda presente, de criança como um ser 

puro, ingênuo, que será alguém num futuro próximo; ora ela é abordada no 

discurso atual como um ser que é produtor, possuidor e reprodutor de história, 

cultura e conhecimento; ora é vista como folha em branco que precisa ser 

preenchida com tudo aquilo que a humanidade foi construindo durante os 

tempos. Às vezes se crê que, depois de tantos séculos, desde seu surgimento 

como categoria social, a infância já ocupa o papel que verdadeiramente lhe 

cabe, ou seja, o de que “[...] as crianças são sujeitos sociais e históricos, 

marcados pelas contradições das sociedades em que vivem” (KRAMER, 2003a, 

p. 91). O que se tem visto em relação à construção social do pensamento acerca 

da criança? Como ela tem feito parte da história, da cultura e da sociedade? 

 Atualmente, muitos autores (CORSINO, 2003; KRAMER, 1982, 2001a, 

2001b, 1998a, 2003a; OLIVEIRA, 2002; DEL PRIORE, 1992; FREITAS, 2001; 

KUHLMANN JR., 1998; DEBORTOLI, 2004), dentre outros do contexto nacional, 

têm se debruçado sobre estudos científicos de cunho qualitativo e quantitativo 

que envolvem a vida social, psicológica, afetiva, escolar, cultural, etc., das 

crianças e os espaços aos quais está inserida. Esses, dentre outros autores, 

buscam entender concepções acerca da criança e da infância que foram sendo 

construídas por meio de discursos de professores, políticas públicas, 

historiografia, dentre outros aspectos. Além disso, outros estudos, como os de 

Drago e Micarello (2005), Fraga (2004) e Siller (1999), mostram como essas 

concepções estão presentes nas falas dos profissionais responsáveis pela 

Educação Infantil, nas falas de crianças e adultos e no modo de subjetivação da 

criança na Educação Infantil. 

 Além desses estudos, cabe destacar que hoje o Brasil possui um 

documento intitulado Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998) que, em conjunto com a literatura contemporânea acerca da 

construção social das concepções de infância, traz também uma visão com certa 

orientação política que marcou a elaboração, publicação e execução desse 

documento norteador das práticas educacionais voltadas para a criança. 

 Nesse caminho, pode-se destacar que, segundo Kramer (2001b), 

comumente a criança é entendida como o oposto do adulto, ou seja, aquele ser 

que não possui maturidade nem idade suficiente para uma adequada integração 

social. Esse ainda é um pensamento que faz parte do imaginário social, 

principalmente quando a criança é identificada como o futuro da nação, ou como 
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alguém que será outra pessoa, quando, na verdade, o que tenho evidenciado é 

que “[...] a infância está relacionada à fase adulta, mas não hierarquicamente; ao 

contrário, é uma etapa importante da vida em si mesma, que deixa traços nas 

etapas posteriores” (MOSS, 2002, p. 242). 

 No Brasil de acordo com estudos de Rizzini (1997), Kuhlmann Jr. (1998), 

Del Priore (1992), a idéia histórica que se foi construindo e constituindo sobre a 

criança passou por várias fases a partir da chegada dos colonizadores 

portugueses ao Brasil. Nas palavras de Rizzini (1997, p. 49), “[...] a história da 

criança aparece em estudos de diversos outros temas relacionados, tais como a 

história da assistência aos pobres, da saúde pública, nos estudos sobre famílias, 

só para citar alguns”. Isso demonstrando que o estudo da infância sempre 

esteve atrelado a outros estudos em que a infância aparecia como coadjuvante e 

nunca como sujeito central da análise e da pesquisa. 

 De acordo com a autora, a idéia que se tinha acerca da criança e da 

educação que lhe seria dada caminhos distintos que dependiam da classe social 

à qual a criança pertencia, ou seja, 

 
[...] a criança simbolizava a esperança – o futuro da nação. [...]. Por outro lado, a 
criança representava uma ameaça nunca antes descrita com tanta clareza. [...]. 
Salientava-se que a criança deveria ser educada visando o futuro da nação, no 
entanto, tais palavras, transformadas em ação, revelavam que, em se tratando 
da infância pobre, educar tinha por meta moldá-la para a submissão (RIZZINI, 
1997, p. 28-35). 

 

Além disso, a autora salienta que a preocupação em moldar a criança 

pobre para a submissão e as outras pertencentes à elite, às classes definidas 

como detentoras do poder de dominação refletia o significado social que se tinha 

da infância como parte de um projeto maior que se “[...] circunscrevia na 

perspectiva de moldá-la de acordo com o projeto que conduziria o Brasil ao seu 

ideal de nação” (RIZZINI, 1997, p. 132). Dessa forma, percebe-se que, ao serem 

submissas e educadas, as crianças das classes menos favorecidas poderiam ser 

mais bem trabalhadas no sentido de não questionarem, não almejarem os 

cargos e os postos mais altos e, principalmente, não acabarem como muitos de 

seus pais, ou seja, considerados viciosos e deletérios. 

Isso dá uma breve visão de como foi sendo construída a idéia sobre a 

criança e a infância no contexto brasileiro, levando-se em consideração a forte 

influência européia que ditava as regras de tudo o que acontecia ou deveria 

acontecer no Brasil, tanto no período monárquico quanto no republicano. 

  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212124/CA



 59

Mas, se houve um surgimento da infância bem como o entendimento de 

várias concepções de infância, tem-se, há alguns anos, um fator reverso, ou 

seja, vivencia-se aquilo que Postman (1999) tem denominado de 

desaparecimento da infância. 

O autor faz uma retrospectiva histórica do contexto sociopsicológico de 

invenção/idealização/conscientização da infância em seu processo constitutivo e 

segue o caminho da denúncia, mostrando que hoje a mídia tem influenciado de 

tal forma a constituição subjetiva da infância/criança, que já não se pode mais 

distinguir aquilo que é próprio do adulto e aquilo que deveria pertencer ao mundo 

da criança. Ou seja, aquilo que Ariés observou ser o diferencial entre o mundo 

das crianças – língua, vestimenta, brinquedos, mistérios – e o mundo dos 

adultos. Em suma, Postman (1999) denuncia que cada vez mais cedo a criança 

tem participado do mundo adulto de forma enfática e indiscriminada, novamente 

pelo uso das roupas, da língua, dos mistérios desmistificados. Em suas 

pesquisas, percebe-se uma volta ao que era a criança nos séculos XI, XII, XIII, 

um adulto em miniatura. 

Postman (1999) enfatiza que as evidências do desaparecimento da 

infância vêm de várias maneiras e de diversas fontes, tais como, pela presença 

incisiva e marcante dos meios de comunicação que têm banalizado a vida, o 

sexo, o amor; pela fusão do gosto e estilo das crianças e dos adultos; pelas 

cifras sobre a marginalização e delinqüência massificadas pelas drogas, 

alcoolismo e criminalidade. 

 
As crianças são um grupo de pessoas que não sabem certas coisas que os 
adultos sabem. Na Idade Média não havia crianças porque não havia para os 
adultos meio de contar com informação exclusiva. Na era de Gutenberg surgiu 
esse meio. Na era da televisão ele se dissolveu (POSTMAN, 1999, p. 99). 

 

Nesse caminho de busca de um entendimento sobre as concepções e 

pensamentos que foram construídos sobre a criança e a infância, é preciso 

observar um pouco mais nitidamente como isso tem se refletido no contexto 

educacional, isto é, o que aquelas pessoas que estão na escola têm entendido 

sobre: o que é a criança? O que é ser criança? Para que serve a educação da 

criança? Como a criança é vista por si e pelos outros? Afinal, “[...] hoje, vivemos 

o paradoxo de ter um conhecimento teórico avançado sobre a infância, enquanto 

assistimos com horror a incapacidade de nossa geração de lidar com as 

populações infantis e juvenis” (KRAMER, 2003a, p. 84). 
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Nesse contexto, assim como Kramer (2003a), Postman (1999, p. 167) 

tem salientado que “[...] não é concebível que nossa cultura esqueça que precisa 

de crianças. Mas está no caminho de esquecer que as crianças precisam de 

infância. Aqueles que insistem em lembrar prestam um nobre serviço”. 

Mas, afinal, o que é a criança? O que é a infância? Etimologicamente, 

essas palavras podem ser entendidas como “[...] ser humano que se começa a 

criar; menino, menina. Pessoa ingênua, infantil”. E “[...] idade da meninice. 

Período de crescimento que precede a puberdade” (KURY, 2002, p. 283, 589 – 

respectivamente). Socialmente, a criança tem sido identificada, hoje, de várias 

formas. Segundo Kramer (2003a, p. 91), “[...] as crianças são sujeitos sociais e 

históricos, marcados por contradições das sociedades em que vivem. A criança 

não é filhote de homem, ser em maturação biológica; ela não se resume a ser 

alguém que não é”. Muito diferente da visão que se tinha – e talvez ainda se 

tenha – há algumas décadas no Brasil, de acordo com Rizzini (1997), já que a 

infância era entendida como uma fase da vida abstrata e específica, na qual se 

incutiam valores sobre o bem e o mal dos indivíduos em seu processo de 

maturação. 

Numa outra visão, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (BRASIL, 1998) destaca sua concepção sobre a criança e a infância. 

Cabe reafirmar que o RCNEI é um documento norteador para a Educação 

Infantil que foi distribuído para todo o Brasil. Nesse documento, a criança é 

destacada como um sujeito social e histórico ou, mais especificamente, pode-se 

dizer: 

 
A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de 
uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 
determinada cultura, em um determinado momento histórico. É profundamente 
marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca 
(BRASIL, 1998, p. 21). 

 

Nessa citação, pode-se salientar que, de acordo com esse documento, 

“[...] a concepção de criança é uma noção historicamente construída e 

conseqüentemente vem mudando ao longo dos tempos, não se apresentando de 

forma homogênea nem mesmo no interior de uma mesma sociedade e época” 

(p. 21), ou seja, percebe-se que a fala do Ministério da Educação segue o 

mesmo caminho da teoria contemporânea. 

Mas, e no concreto, no cotidiano das práticas, como esses documentos, 

como a teoria tem incidido sobre o pensamento do dia-a-dia educacional? Será 

que as propostas pedagógicas, as práticas socioeducativas têm bebido dessa 
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água e têm trazido um novo entendimento sobre as crianças? E as palavras de 

crianças e adultos, o que refletem ou não desses discursos? 

Num estudo intitulado “Eu existo, sou criança!”, Fraga (2004) buscou 

compreender como o significado de ser criança se modifica conforme o contexto 

histórico e social em que vivem as pessoas e como isso interfere no modo como 

crianças e adultos vêem e entendem o que é ser criança. A pesquisa em 

questão contou com uma parte teórica em que foram levantadas questões 

referentes à sociedade contemporânea e como essa sociedade influencia as 

relações de crianças consigo mesma e com seus pares. Além disso, a pesquisa 

contou com uma parte prática, na qual a autora entrevistou crianças e adultos 

acerca de suas concepções, ou seja, dando voz aos principais sujeitos da vida 

cotidiana em interação quando se tem em mente essa busca pelo entendimento 

do que tem significado, na esfera do real, o simbolismo de ser criança.  

A autora detectou que os adultos possuíam uma visão que variava da 

realista à romântica, passando por concepções que viam a criança como ser 

dotado de características ora religiosas, por vezes filosóficas e até políticas. Já 

para as crianças entrevistadas, pôde-se perceber que “[...] estas apresentaram a 

sua visão sobre o que é ser criança de maneira espontânea. Percebeu-se que 

para elas existem privilégios nessa faixa etária” (FRAGA, 2004, p. 33). Em 

resumo, a autora destaca que as respostas das crianças mostram que elas 

associam a infância e o fato de serem crianças à vida escolar, familiar, religiosa 

e econômica – esta última no sentido de ganhar presente. Por fim a autora pôde 

constatar que, 

 
Quanto às concepções de criança, é preciso considerar que a visão do adulto já 
é influenciada pelos conhecimentos que se tem sobre o assunto. Muitas vezes 
essa visão é romântica, ou seja, sem criticidade necessária para perceber alguns 
problemas de ordem social, como a desigualdade entre crianças de diferentes 
classes sociais, outras vezes, a visão do adulto é politizada, capaz de perceber a 
infância com amplitude. A visão da própria criança sobre o que é ser criança, por 
sua vez, revela que elas oferecem informações que nos levam a constatar que a 
criança tem perspectivas, é capaz de assimilar de forma positiva ou negativa 
aquilo que o meio lhe oferece para seu desenvolvimento (FRAGA, 2004, p. 37). 

 

 Essa constatação da autora só vem afirmar que a criança pouco é ouvida 

sobre como se vê e se percebe como membro de uma sociedade, como ser 

humano genérico, como alguém capaz de “[...] criar outros sentidos para os 

objetos que possuem significados fixados pela cultura dominante, ultrapassando 

o sentido único que as coisas novas tendem a adquirir” (JOBIM e SOUZA, 

2001b, p. 49). 
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 Outro estudo que merece ser destacado foi o desenvolvido por Drago e 

Micarello (2004). Nesse estudo, os autores buscaram, nas falas de um grupo de 

profissionais responsáveis pela educação infantil,5 as concepções acerca da 

infância e da Educação Infantil. Nas falas, observadas, assim com Fraga (2004), 

os autores puderam detectar que variavam desde a noção de que, para a 

criança, a Educação Infantil teria o papel de solucionar problemas que estariam 

por vir, até a visão novamente romantizada de criança concebida como 

reencarnação divina, boa e pura.  

 Nesse estudo, Drago e Micarello (2004) salientam que poucas foram as 

falas que realmente viam a criança e a Educação Infantil como momentos de 

trocas, como merecedora de “[...] um trabalho pedagógico alicerçado em bases 

teóricas e práticas sólidas, que leva em consideração os aspectos globais do 

desenvolvimento da criança como um todo, inserida num contexto social e 

histórico” (DRAGO; MICARELLO, 2005, p. 139). 

 No caminho teórico que envolve a infância e suas concepções e visões, 

vale ressaltar estudos que têm tratado da infância como categoria humana 

imersa desde cedo no mundo do trabalho. Pesquisadores, como Bazílio (1998) e 

Marques (2001), têm se debruçado também sobre essa questão analisando, 

dentre outros fatores, o que tem representado o trabalho para a criança e os 

discursos que emergem dessa que pode ser uma prática vista muitas vezes 

como comum em determinadas culturas, sociedades e tempos históricos, e que 

pode estar enraizada no pensamento contemporâneo como uma forma de 

preparar, desde cedo, a criança para a vida adulta. 

 De acordo com as proposições de Marques (2001), num estudo realizado 

em Belo Horizonte, pôde-se constatar que as crianças revelaram que abriam 

mão de suas vidas, de seus sonhos e desejos para “ajudarem” no sustento das 

famílias. Além disso, o estudo revelou que “[...] as conseqüências dessas 

sobrecargas, físicas e mentais, são comprometedoras ao desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social dos seres humanos que estão passando por um ciclo da 

vida em pleno processo de desenvolvimento nas áreas citadas” (MARQUES, 

2001, p. 210). 

 Quando se associa o discurso da prática cotidiana, obtido nas 

entrevistas, observações e conversas informais, com os atores do processo 

educacional – pedagoga, diretora, professora, criança, assessores – às 

                                                           
5 A pesquisa completa está disponível em: KRAMER, Sonia. Formação de profissionais da 
Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro. Relatório de Pesquisa. Rio de Janeiro: Ravil/PUC, 
2001. 
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concepções, visões e estudos propostos teoricamente, pode-se perceber que 

ora a criança era vista pela ótica da falta, do ser em construção que precisa da 

colaboração para ser alguém num futuro próximo, ora era vista como um sujeito 

de direitos possuidor, produtor e reprodutor de história e cultura. 

 Dentre essas concepções, a visão da professora indicou um fato muito 

próximo daquilo que a literatura contemporânea e as pesquisas têm evidenciado: 

 
Eu vejo a criança como sendo aquele ser que está em formação, que tem a 
influência de todo mundo que está vivendo com ela no espaço de tempo. Eu sei 
que é alguém que está se formando, que está construindo idéias, que está 
construindo valores. Sei que é alguém desprovido de malícia, mas nem tanto. 
Que é alguém que não tem intenção de algumas coisas em determinados 
momentos, mas em outros tem também. Que tem vontades e desejos e que luta 
por ele. Que não tem limites e possibilidades predeterminados, que pode 
surpreender a qualquer um em qualquer momento, independente de suas 
particularidades (PROFESSORA observada). 

 
 Essa fala revela um pouco daquilo que pude observar no cotidiano da 

sala de aula. As práticas dessa professora mostraram, em muitos momentos, 

suas preocupações constantes na valorização de uma criança que possui 

diferenças e semelhanças ou, como diria Garcia (2002, p. 9), “[...] todas são 

crianças, mas são tão diferentes”, ou seja, todas possuem desejos secretos, 

sonhos possíveis e impossíveis, todas possuem suas identidades, suas 

subjetividades e, como bem enfatiza a professora, lutam por esses sonhos, por 

esses desejos, dentro de suas possibilidades, dentro do aqui e agora, pela 

mediação com o outro, com os símbolos, signos lingüísticos, sofrendo as 

influências do meio e, por sua vez, influenciando-o com suas idéias, com seus 

sonhos e seus modos de apropriação. Afinal, como diria Vygotsky (1996d, p. 

180), 

 
A interação no contexto cultural não é de modo algum a mesma coisa que 
colocar uma roupa nova: esse processo acarreta transformações profundas do 
comportamento e é acompanhado do desenvolvimento de mecanismos 
específicos importantes do comportamento [...]. Uma vez integrada num 
ambiente adequado, a criança sofre transformações e alterações: esse é um 
processo surpreendentemente rápido, porque o ambiente sociocultural pré-
existente estimula na criança as formas necessárias de adaptação.  

 

 Pelo que pude observar no cotidiano que serviu de base para a coleta de 

dados desta pesquisa, essas formas de adaptação têm se refletido na Educação 

Infantil de duas maneiras distintas: uma que considera a criança um ser em 

desenvolvimento e que precisa da educação para se tornar alguém, chegando-

se a confundir a visão de criança com uma concepção de um tipo de educação 
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voltado para ela; e outra que considera a criança também um ser em 

desenvolvimento, porém visto como sujeito ativo, em transformação, mediador 

de cultura e produtor de conhecimento. Dotado de uma fonte inesgotável de 

possibilidades de superar o sentido histórico da palavra infantil que, por sua vez, 

deriva de infante, que, etimologicamente, pode ser entendida como aquele que 

não fala. Mas, ao contrário, “[...] sendo sujeito, a criança não pode permanecer 

sem voz, e é no diálogo com o outro que ela mostra sua indissociabilidade entre 

a forma e o conteúdo da sua existência ativa no mundo” (JOBIM e SOUZA, 

2001a, p. 24). 

 Associada à fala da professora, a visão do secretário de Educação 

revelou um posicionamento político em relação à infância que precisa ser 

destacado, quando se tem em mente, segundo Sarmento e Pinto (1997, p. 20), 

que 

 
A consideração das crianças como atores sociais de pleno direito, e não como 
menores ou componentes acessórios ou meios das sociedades dos adultos, 
implica o reconhecimento da capacidade de produção simbólica por parte das 
crianças e a constituição de suas representações e crenças em sistemas 
organizados, isto é, em culturas. 

 

 Em sua fala, o secretário salienta: 

 
Eu acho que a criança deve ser o alvo de todas as nossas ações como cidadão, 
como ser humano.Se eu invisto na educação, principalmente da criança, eu vou 
construir tudo aquilo que eu acredito, que é uma sociedade mais justa, mais 
humana, por isso nós vamos continuar aprimorando os trabalhos e ações para 
que a Educação Infantil tenha qualidade no desenvolvimento da criança, para 
que ela seja alguém de sucesso (SECRETÁRIO de Educação). 
 

 Diante disso, saliento que os estudos, as proposições e as concepções 

de infância que foram construídas com o passar dos séculos e aquelas que 

estão presentes no discurso do cotidiano educacional, têm mostrado que, com o 

passar, do tempo a concepção de infância vai se modificando de acordo com o 

contexto histórico, social, cultural das pessoas. Atualmente, segundo Moss 

(2002, p. 242), pode-se visualizar que, em consonância com as falas dos 

profissionais destacados, 

 
[...] as crianças são vistas como cidadãos com direitos, membros de um grupo 
social, agentes de suas próprias vidas (embora não agentes livres), e como co-
construtores do conhecimento, identidade e cultura. A infância está relacionada à 
fase adulta, mas não hierarquicamente; ao contrário, é uma etapa importante da 
vida em si mesma, que deixa traços nas etapas posteriores. 
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 Nesse contexto, cabe ressaltar que o modo como a infância tem sido 

vista pela teoria, com toda sua ambigüidade e paradoxos, ora surgindo, ora 

desaparecendo, tem se refletido no cotidiano educacional de forma enfática, 

como pude observar nas relações interpessoais, nos momentos de brincadeiras, 

nos jogos simbólicos e em tantos outros momentos que serão retomados nos 

próximos capítulos deste estudo. 
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4 
Educação Inclusiva: Delimitando Conceitos e Novos 
Conhecimentos 
 
 
 

 
Nada grandioso pode-se fazer na vida 
sem um sentimento poderoso. 
        (VYGOTSKY). 

 

 
 Entendendo que a inclusão escolar do indivíduo deficiente é uma 

possibilidade que deveria colaborar para o aperfeiçoamento da educação num 

contexto geral e, conseqüentemente, para o benefício dos alunos com e sem 

deficiência (MANTOAN, 2004), este capítulo tratará, no primeiro momento, da 

Educação Especial e proposta inclusiva do Sistema Municipal de Ensino de 

Vitória em suas esferas institucional e cotidiana. No segundo momento, tratará 

da busca do resgate de termos que podem contribuir para que se entenda o 

contexto histórico da educação inclusiva. 

 

 

 

4.1. 
A Educação Especial e Inclusiva no Município de Vitória 
 
 

A Educação Especial no município de Vitória, de acordo com os 

entrevistados da Divisão de Educação Especial, teve seu início em 1991, na 

administração petista, quando, segundo eles, Vitória teve um salto substancial e 

qualitativo no que se refere à educação de modo geral. A partir dessa data, 

começa a haver maior preocupação com o ingresso de profissionais por meio de 

concurso público, valorização dos professores, construção, reforma e 

reestruturação dos prédios escolares, cursos de capacitação e uma série de 

medidas que tinham como objetivo colocar a educação num patamar desejável 

de aceitabilidade e seriedade diante da opinião pública. 

 A Educação Especial mais especificamente, segundo relato dos 

entrevistados da equipe, começa na rede também a partir desse projeto de 

reestruturação, quando um grupo se propôs a estudar e criar um projeto para 
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trabalhar com esses alunos em articulação com organizações não-

governamentais, com a Secretaria Estadual de Educação (SEDU) e com 

entidades filantrópicas, para depois começar a propor suas próprias ações em 

nível municipal. 

 
Esse processo, ele inicia sem salas de recursos e, às vezes, com poucas salas, 
às vezes trabalhando só em um turno, porque não tinha profissional que se 
interessasse em trabalhar com a Educação Especial e nem com formação para 
estar trabalhando com a Educação Especial. Então foi primeiro um grupo de 
professores de diversas áreas: Educação Física, pedagogos, e outros que foram 
formando essa equipe. Aí foram procurando na rede pessoas que tinham o 
interesse com a área de Educação Especial e foram formando uma equipe e 
começou o processo de implantação, a princípio para atender crianças da 
Educação Infantil e de 1ª a 4ª série (ASSESSORA de Educação Especial). 

 

 Em 1990, de acordo com a equipe, houve, então, concurso para 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e psicólogo para trabalhar 

na educação e, mais especificamente, na Educação Especial. Essa equipe 

chegou a ter dezoito pessoas trabalhando em forma de atendimento às escolas, 

de acordo com encaminhamentos prévios e solicitações dos professores, 

pedagogos e diretores. Ou seja, essa equipe era caracterizada como itinerante, 

pois se localizava no interior da Secretaria de Educação e de lá saía para visitas, 

atendimentos e encaminhamentos nas escolas. 

 
Depois só tinha essa equipe da área clínica, terapêutica e tinha uma equipe da 
área pedagógica, aí, esse processo se solidifica e tal. Quando chega mais ou 
menos em torno de 1996/1997, começa um movimento de reestruturação e 
reavaliação desse processo (ASSESSORA de Educação Especial). 

 

 Essa reestruturação e reavaliação, mostradas na fala acima, se referem à 

implantação de unidades-pólo de atendimento à demanda de alunos deficientes. 

Segundo os entrevistados, nesse período há uma ruptura no modelo de 

atendimento, pois não havia a idéia de inclusão. No entanto, as crianças já 

estavam fazendo parte da clientela escolar com maior ou menor ênfase. Essas 

unidades-pólo caracterizavam-se pela concentração desses alunos nas escolas 

em que estivessem implantados os pólos. Ou seja, algumas escolas foram 

transformadas, por uma medida administrativa, em pólos de atendimento, com 

uma equipe responsável por esses alunos, o que fez com que as outras escolas 

acabassem recusando a matrícula dos alunos deficientes e encaminhando-os 

para as escolas-pólo, alegando não possuir recursos para atendê-los e, ao 

mesmo tempo, se livrando de algo que incomodava muito o cotidiano escolar. 

Tinha-se em mente uma nova Educação Especial, agora não mais num 
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ambiente segregado de espaço filantrópico e/ou assistencial, mas estruturado na 

escola regular. Entretanto, esse processo de localização em pólos de 

atendimento é revisto, por motivar tantas falhas e incompreensões, tanto pela 

equipe central quanto pelas próprias unidades-pólo. 

 
Quando veio a unidade-pólo, veio uma medida administrativa de concentração 
desses alunos nessas unidades, mas que acaba não se efetivando muito, né? 
Porque a própria equipe de Educação Especial em 1999/2000 já começa a 
reverter esse quadro. Foi um mal-entendido da escola, porque a intenção não 
era de concentração, mas foi o que acabou acontecendo; a própria equipe não 
concordava com isso, aí houve uma decisão administrativa de acabar com essa 
concentração e repensar o modelo de atendimento que a gente queria 
(ASSESSORA de Educação Especial). 
 

 Essa decisão administrativa, conforme o relato, fez com que algumas 

pessoas saíssem da Educação Especial e buscassem outros locais de trabalho 

no âmbito da Prefeitura por não acreditarem num serviço integrado entre equipe 

e sala de aula regular. Ou seja, ainda em 1999/2000, permanecia a idéia de que 

a Educação Especial “[...] está relacionada com as ajudas pedagógicas ou 

serviços educativos que determinados alunos possam precisar ao longo de sua 

escolarização” (BAUTISTA, 1997, p. 10). 

 Nesse sentido, de acordo com a equipe, esse processo de reestruturação 

foi importante, pois, a partir da demanda e dos erros observados, novas medidas 

puderam ser tomadas, dentre elas, a garantia de recursos financeiros, recursos 

de pessoal e um processo de estudo sério e comprometido com as idéias da 

escola inclusiva que começava a surgir. 

 As escolas-pólo teriam o papel de ser locais onde os serviços estariam 

concentrados e os alunos seriam atendidos em horários invertidos aos das salas 

regulares e próximos às suas casas. Porém, isso, como mostrado anteriormente 

não deu certo, tendo que ser reavaliada toda a proposta. Assim, a partir de 2002, 

conforme foi informado pela equipe, a denominação de unidade/escola-pólo foi 

revista e passou a designar-se laboratório pedagógico. 

 
O nome laboratório pedagógico implica uma visão de experiência no sentido 
assim, que as crianças precisam estar num ambiente, e o laboratório pedagógico 
veio como um local de estudos, de pesquisa acerca do aprendizado desses 
alunos. Tivemos esse cuidado de colocar como um local de experimentação, por 
isso laboratório (ASSESSORA de Educação Especial). 
 

 Essa discussão sobre os laboratórios pedagógicos como um serviço 

paralelo ou não de inclusão/exclusão do aluno deficiente será retomada no 

capítulo quatro, quando discutirei sobre a possibilidade (ou não) de esse serviço 
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de apoio ser considerado uma nova classe de Educação Especial. Por ora, cabe 

salientar que a equipe de Educação Especial reconhece que existem linhas tanto 

dentro da Secretaria de Educação quanto fora do Sistema que têm uma 

resistência muito grande em relação a esse modelo de atendimento paralelo ao 

regular. No entanto, enfatiza que hoje esse modelo é o mais acessível à 

realidade dadas as circunstâncias em que se inscrevem. 

 
Se você pensar logisticamente numa rede com aproximadamente 50.000 alunos, 
quase 3.000 professores, uma equipe de Educação Especial pequena, você 
trabalhar com outro modelo não é simples. Então facilita logisticamente também 
o processo de fomentação de inclusão no sistema, mesmo que em alguns 
momentos caracterize-se numa certa exclusão no sentido do aluno estar tendo 
que ir para um serviço paralelo. Mas, em compensação tem facilitado a 
capacitação da própria equipe de Educação Especial na experimentação, na 
articulação do trabalho (ASSESSORA de Educação Especial). 

 

 Em 2003, esses laboratórios correspondiam a um total de doze unidades, 

dez localizados em escolas municipais de Ensino Fundamental e dois em 

centros municipais de Educação Infantil; em 2004 esse número passou para 

quatorze, sendo doze em EMEFs e dois em CMEIs. 

 Os laboratórios traziam a necessidade de contratação de profissionais 

especializados nas várias deficiências – auditiva, visual, mental, múltiplas, 

autismo, altas habilidades e outras – lotados nas unidades para prestar o 

atendimento necessário tanto no próprio horário de estudo das crianças, quando 

elas estudam na escola onde o laboratório se encontra instituído, quanto em 

horário alternado, para alunos de outras unidades de ensino e também da 

própria escola. Além disso, cada laboratório conta com um coordenador 

responsável por sua organização didático-pedagógica em conjunto com a equipe 

central, que presta total apoio logístico, institucional, pedagógico e metodológico. 

 De acordo com os relatos da assessora da Educação Especial em visitas  

a alguns desses laboratórios, pude perceber que estes se localizam em todas as 

regiões administrativas da cidade, possuem equipamento moderno – lupa 

eletrônica, aparelhos de estimulação auditiva, dentre outros –  para o 

atendimento pedagógico às deficiências presentes em seu rol de diagnóstico e 

serviço, além de pessoal capacitado para esse trabalho. Porém, esbarram numa 

série de empecilhos, dentre os quais se pode destacar o fato de que alguns 

professores se eximem em tentar fazer um trabalho com essa clientela em sala 

de aula, pois têm, no serviço de apoio, uma válvula de escape que dá suporte 

para aquilo que esse professor julga não ser capaz de realizar.  
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 De acordo com relato da entrevistada, ainda permanece enraizada a idéia 

de que o laboratório pedagógico vai dar conta de fazer todo o trabalho 

pedagógico que, na verdade, é de responsabilidade do professor, isso pelo fato 

de que, segundo Mittler (2003, p. 182), “[...] o obstáculo principal para a inclusão 

subjaz às crenças e às atitudes, e não à ausência de prontidão das escolas e 

dos professores”. 

 Nesse sentido, percebe-se que tem ocorrido uma supercapacitação do 

pessoal do laboratório, por meio de estudos e experiências, conforme salientado 

na fala da assessora de Educação Especial, e também uma descrença e 

conseqüente má formação do pessoal que deveria lidar com esses indivíduos no 

cotidiano1 educacional, ou seja, os professores regulares.   

 Como já enfatizado, os laboratórios buscam atender às crianças em 

instalações dentro de escolas e centros de Educação Infantil localizados em 

todas as regiões administrativas, logo as crianças que estudam em escolas ou 

CMEIs que não têm laboratório pedagógico devem se deslocar, em outro 

horário, para locais que ofereçam esse atendimento, o que pode ocorrer uma ou 

mais vezes por semana, dependendo do grau de deficiência e da necessidade 

de cada aluno. Essa inversão de horários traz, de acordo com a assessora 

entrevistada, duas características prementes: uma positiva e outra negativa. 

 A positiva concentra-se no fato de a criança ter a possibilidade de 

aprofundar conhecimentos com o auxílio de um especialista; a negativa é a de 

que, novamente, nem todos os que necessitam podem se deslocar para outro 

bairro, outra escola em horário contrário, devido a problemas econômicos e 

sociais – já que muitos pais trabalham fora e não têm quem leve essa criança. 

Para tentar resolver esse impasse, a equipe informou que tem tentado realizar 

um trabalho de parceria entre os laboratórios e as escolas que não os possuem, 

para que o processo inclusivo se dê de forma integrada e condizente com a 

política pretendida.  

 Para tanto, os profissionais dos laboratórios têm realizado cursos, 

palestras, reuniões e fóruns com professores das escolas e dos centros de 

Educação Infantil com diretores, pais, pedagogos, além de realizar visitas com  

grupos de estudo direcionados aos profissionais em seus locais de trabalho. 

Porém, durante o processo de pesquisa desenvolvido, não presenciei nenhum 

desses momentos; ao contrário, o único evento voltado para a educação 

                                                           
1 O termo cotidiano é utilizado, de acordo com os estudos de Heller (1992, p. 17), quando a autora 
diz que “[...]a vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida 
cotidiana com os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade”, pois assim deveria ser a 
escola. 
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inclusiva no período observado foi um seminário estadual promovido pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, no qual cada unidade educacional da 

Prefeitura de Vitória teve direito a duas vagas que foram sorteadas2 entre o 

corpo docente e técnico-administrativo. 

 Além dos coordenadores, professores e especialistas que são lotados 

nos laboratórios pedagógicos, a equipe central da Secretaria de Educação é 

composta, atualmente, por pedagogos, estagiários, fonoaudiólogo e psicólogo 

que dão suporte clínico-institucional ao trabalho com os coordenadores e 

pedagogos dos laboratórios. Dentre as funções dos coordenadores, além da 

parceria didático-pedagógica, está o diagnóstico dos alunos encaminhados pelas 

escolas. 

 Esse diagnóstico, de acordo com o depoimento da assessora da equipe 

de Educação Especial, é feito pelo coordenador do laboratório em conjunto com 

a equipe central. 

 
A gente trabalha em conjunto. Esse ano [2004] a gente está com quatro 
coordenadores novos, aí a gente faz esse diagnóstico junto: coordenador, 
assessor, professor e especialista, para ajudar e ensinar e ao mesmo tempo 
capacitar. A gente fazia isso na própria equipe, mas, como a demanda era 
grande, a gente viu no coordenador a pessoa certa. Claro que esse coordenador 
passa por uma formação séria, para que ele possa centralizar mesmo, já que a 
equipe central é muito pequena (ASSESSORA de Educação Especial). 

 

 Além desses profissionais, as escolas e centros de Educação Infantil têm 

contado com estagiários de Pedagogia contratados por um período de dois anos 

para atuar nos laboratórios pedagógicos e junto aos professores regulares. 

Esses estagiários têm como principal função acompanhar as crianças 

deficientes, ficando à disposição da criança e do professor. 

 No centro observado, a estagiária de Educação Especial chegou faltando 

quase dois meses  para  o  final  do  primeiro  semestre  do  ano  letivo  de 2004,  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 O sorteio de vagas para congressos, seminários e/ou similares é uma prática comum no Sistema 
Municipal de Ensino de Vitória, para tentar atender aos interessados em participar. Nesses casos, 
SEME paga a inscrição dos sorteados. Caso outros profissionais se interessem em participar e não 
foram sorteados, podem fazê-lo, desde que arquem com os custos. 
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porém, independente de sua presença, as crianças deficientes freqüentavam a 

escola regularmente. 

 Em conversas informais mantidas com diretores de escolas e de CMEIs 

que não possuem laboratório pedagógico, pedagogos, coordenadores de 

laboratório e, principalmente, estagiários de Educação Especial, constatei que 

existe uma série de práticas excludentes veladas ocorrendo com muita ênfase 

no Sistema Municipal de Ensino: as crianças são matriculadas, porém a escola 

ou o centro de Educação Infantil só as deixam freqüentar regularmente se 

tiverem o estagiário, pois salientam que as salas são muito cheias, os 

professores não têm formação suficiente para dar esse atendimento 

diferenciado, o número de profissionais na escola é pequeno, logo, creditando ao 

estagiário o papel de único responsável por esse acompanhamento. Alguns 

relatos dos estagiários chegam a ser surpreendentes, ao afirmar que, quando 

chegam, o corpo técnico-administrativo, docente e até o de apoio – serventes, 

cozinheira e vigias – se exime de suas atividades junto às crianças deficientes, 

alegando ser essa a função do estagiário. 

 
A escola tem laboratório e isso faz com que as pessoas preparadas para atender 
fiquem lá (PROFESSORA de sala de aula). 
Aí a professora falou: ‘cuida dele [criança com deficiência mental] porque é sua 
função’. Aí eu cuido, mas quando eu não vou ou saio mais cedo, ele não vai para 
a escola ou vai embora mais cedo também (ESTAGIÁRIA de Educação 
Especial). 
Olha, falta apoio. Então, eu oriento os professores a receberem as crianças só 
com o estagiário ou se tiver a assistência do pessoal do laboratório (DIRETORA 
de CMEI). 

 

 Nas escolas que possuem laboratórios pedagógicos, pude observar que 

essa suposta inclusão também ocorre, porém de outras formas: uma com o 

professor se eximindo de fazer seu trabalho em função do laboratório, como já 

foi dito; e outra pelo fato de que esses laboratórios geralmente são instalados em 

espaços que estavam desativados ou que foram adaptados nos prédios 

escolares – como vestiários, depósitos, grêmios, despensas e outros – para 

serem usados. Com isso, corre-se o risco de se ter excelentes materiais em 

lugares apertados, sem infra-estrutura desejável e, o que me parece pior, 

escondidos, já que geralmente esses espaços ficam em lugares mais reclusos 

dos prédios escolares. 

 O número de alunos que apresentam alguma deficiência 

diagnosticada matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Vitória tem 

crescido muito, conforme pode ser observado na tabela que se segue: 
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Tabela 7 - Nº de alunos deficientes matriculados 

Ano Nº de Alunos 

2000 725 

2001 843 

2002 837 

2003 1160 

Fonte: SEME/NPS 

 

 Observa-se, nessa tabela, um crescimento substancial do ano de 2000 

para o ano de 2003. Esse crescimento, segundo informações da equipe de 

Educação Especial, tem se dado essencialmente pelo fato de se ter aprimorado 

o atendimento prestado, com o alcance de uma maior credibilidade. 

 
As escolas estão mais abertas à diversidade e à heterogeneidade da clientela. 
Associado a isto está o fato de que as escolas municipais, tanto de Ensino 
Fundamental quanto de Educação Infantil, têm recebido recursos financeiros, 
materiais e pessoais de boa qualidade e que têm feito a diferença no 
atendimento aos alunos deficientes (ASSESSORA de Educação Especial). 

 

 No que se refere ao horário de atendimento, esses laboratórios 

funcionam de acordo com o horário letivo da escola onde estão instalados, ou 

seja, existe atendimento nos três turnos não em todos os laboratórios, mas 

naqueles em que o horário da escola permite. Isso, a meu ver, pode contribuir 

para que, principalmente os alunos do noturno, sejam centralizados nas escolas 

com laboratórios, o que, por sua vez, seria um retorno à política existente nas 

antigas escolas-pólo. 

 Quanto à política de formação continuada dos profissionais que atuam 

nas salas regulares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental para o 

processo inclusivo3 da pessoa deficiente, as falas dos profissionais da equipe de 

Educação Especial evidenciam que, assim como na Educação Infantil, o que se 

tem são episódios de formação, ou seja, congressos, simpósios, seminários, 

sem uma continuidade sistemática.  

 Além desses momentos, há horários nas escolas que podem (ou não) ser 

usados para estudos referentes a essa temática – e, como pôde ser evidenciado 

em momentos intra e extra-escolares, salientava-se que existiam coisas mais 

importantes a serem tratadas do que estudar “[...] essas coisas de deficiente” 

(Fala de uma professora na sala de reuniões). Porém, existem algumas 

                                                           
3 Uma discussão mais aprofundada sobre o uso dos termos inclusão, integração, deficiência, 
dentre outros, será feita na segunda parte deste mesmo capítulo. 
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iniciativas que estão sendo tomadas a partir do segundo semestre de 2004, por 

exemplo, um curso seqüencial de LIBRAS.4 No entanto, percebi que a formação 

ainda está muito centrada no âmbito do laboratório pedagógico e da equipe 

central. 

 
A formação continuada tem se dado na questão da divisão quanto à própria 
formação dos professores; a questão da inclusão, tudo já está em projeto. Tem 
também os coordenadores de laboratórios que fazem, junto com os assessores, 
grupos de estudo nas escolas, mas de acordo com a demanda, só quando eles 
solicitam (ASSESSORA de Educação Especial). 

 
 Como se percebe nessa fala, novamente aparece o caráter de 

espontaneidade no processo de formação dos professores, daí não surpreender 

o fato de alguns profissionais só aceitarem os alunos deficientes com a garantia 

de um serviço de apoio paralelo de estagiários, ou no laboratório, ou em escolas 

especiais, ou seja, como afirma Mantoan (2003, p. 87), 

 
O professor itinerante/especialista tende a acomodar o professor comum tirando-
lhe a oportunidade de crescer, de sentir a necessidade de buscar soluções e não 
aguardar que alguém de fora venha, regularmente, para resolver seus 
problemas. Esse serviço reforça a idéia de que os problemas de aprendizagem 
são sempre do aluno e de que só o especialista consegue removê-los com 
adequação e eficiência. 

 

 Uma mudança radical faz-se necessária quando se observa o crescente 

número de crianças e jovens que apresentam algum tipo de deficiência, 

buscando no Sistema Municipal sua inserção no meio educacional 

sistematizado; ou seja, o número de laboratórios pode ser pequeno quando se 

tem um número relativamente alto de matrículas. Além disso, como salientado 

pela própria equipe, muitos alunos têm que se deslocar de suas escolas para ter 

atendimento e aí esbarram na questão financeira que pode prejudicar esse 

deslocamento.  

 Atualmente, conforme relato da equipe de Educação Especial, o sistema 

tem matriculado crianças com todos os tipos de comprometimento, como 

deficiência visual com perda total da visão e baixa visão; deficiência auditiva e 

surdez total; deficiência física; mental, em suas vertentes de autismo, síndrome 

de Down e outras; deficiências múltiplas; superdotação/altas habilidades; e 

distúrbios evasivos de desenvolvimento – também conhecidos como condutas 

típicas. Esses indivíduos representam a gama atendida pelos laboratórios e 

pelas escolas e centros de Educação Infantil. 

                                                           
4 Linguagem Brasileira de Sinais. 
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 Quando questionada sobre o grande número de alunos deficientes 

matriculados no sistema, a assessora informou que, devido à reestruturação dos 

laboratórios e à política de diagnóstico e trabalho proposto, tem havido uma 

busca por vagas de alunos de escolas particulares e até de outros municípios. 

 
Outra coisa que está chamando a atenção é a demanda da escola particular de 
alunos com deficiência para a rede. Está havendo um fluxo de alunos que 
estavam na rede particular para a Prefeitura de Vitória. Sempre tem gente 
procurando vaga. Também tem dos outros municípios, direto. Temos três 
escolas que estão com a demanda muito grande de crianças especiais que são 
de outros municípios e a gente tem muito que avançar (ASSESSORA de 
Educação Especial). 
 

 Nesse sentido, um fato que tem me preocupado é ainda a presença 

incisiva da compartimentalização do cotidiano escolar em séries anuais 

subdivididas em horários estanques, em que cada disciplina possui um número 

mínimo de horas semanais que podem fazer com que o educando não dê conta 

daquilo que está sendo trabalhado. Associado a isso está o aspecto formação 

inicial dos professores que, no caso das disciplinas específicas de 5ª a 8ª séries, 

podem não abranger uma visão mais teórico-metodológica e crítica sobre o 

processo de inclusão que se tem tentado implementar no contexto educacional 

contemporâneo.  

 Alguns diretores de escola, professores, estagiários e coordenadores de 

laboratório informaram que um dos grandes problemas enfrentados pelas 

escolas, quando matriculam crianças e/ou jovens com algum tipo de deficiência, 

está associado aos professores de 5ª a 8ª séries. Esses professores alegam que 

não são preparados para trabalhar com esses indivíduos e que eles são de 

responsabilidade dos pedagogos e dos professores das quatro primeiras séries 

do Ensino Fundamental, além de serem, também, de responsabilidade dos 

laboratórios, principalmente aqueles alunos com deficiência mental, autismo, 

síndromes e deficiências múltiplas. 

 Num estudo realizado por Bomfim (2005), com o objetivo de identificar 

algumas dificuldades encontradas pelos professores do ensino regular na 

inclusão de alunos especiais, pode-se perceber que a escola acaba valorizando 

sobremaneira a atuação do laboratório pedagógico e se esquivando de um 

trabalho comprometido por todos para o processo inclusivista, como se a 

responsabilidade por esse trabalho fosse exclusividade dos profissionais do 

laboratório. 
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 Evidencia-se que a escola não muda como um todo, mas que as práticas 

correm o risco de continuar acontecendo como se houvesse homogeneidade e 

onde tudo pudesse ser aprendido por todos da mesma forma, quando, ao 

contrário, “[...] um dos desafios da educação é construir, através de processos 

educativos, e, neles mesmos, formas solidárias, igualitárias e plurais de 

convivência entre os homens” (FERREIRA; GUIMARÃES, 2003, p. 17). 

 Além disso, segundo uma professora de laboratório pedagógico 

entrevistada, a resistência se dá por falta de formação. 

 
Nem todo professor está preparado com essa inclusão. Nem todos estão 
preparados realmente para receber; tem aquele que recebe de braços abertos e 
tem aquele que põe um pouco de resistência. Não que ele não queira, mas 
talvez porque ele não saiba como lidar, porque chega o final do ano e ele tem 
que mostrar um rendimento. Eu vejo ainda muito professor com medo de receber 
aquele aluno e não saber como trabalhar, como avaliar (PROFESSORA do 
laboratório pedagógico). 
 

 Essa fala é muito interessante, pois enfoca alguns aspectos que precisam 

ser salientados, como a avaliação e os resultados ao final do ano, e o 

recebimento desses alunos de braços abertos pelos professores. 

 A avaliação traz uma série de aspectos que podem interferir em uma 

educação voltada para o resgate socioeducativo dos sujeitos, ou seja, “[...] a 

inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de currículo, 

avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades de 

sala de aula” (MITTLER, 2003, p. 35).  

 Outro aspecto salientado na fala da professora sugere que os 

professores não são obrigados a receber esses alunos e aqueles que o fazem, o 

fazem de braços abertos.  

 A Lei nº 4.747/1998, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de 

Vitória, dedica, em seu capítulo III, seção IV, três artigos à Educação Especial. 

Nesses artigos, inscrevem-se normatizações referentes ao atendimento, 

organização escolar, apoio financeiro e pedagógico especializado, como pode 

ser observado a seguir: 

 
Art. 28. A educação especial, modalidade de educação escolar para educandos 
portadores de necessidades educativas especiais, será oferecida, 
preferencialmente, nas escolas de ensino fundamental, nos centros de educação 
infantil e em centros integrados de educação especial. 
Parágrafo Único. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, 
nas escolas e nos centros de educação infantil, em centros integrados de 
educação especial para atender as peculiaridades da clientela de educação 
especial, que são os portadores de deficiência, os de condutas típicas e os de 
altas habilidades. 
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 À primeira vista, esse artigo traz consigo uma visão, de certa forma, 

progressista em relação à Educação Especial, quando salienta que essa 

modalidade educacional será oferecida nas escolas, centros de Educação 

Infantil e centros integrados de Educação Especial. Porém, um olhar mais atento 

revela algumas incoerências. 

 Logo no início do art. 28, aparece o termo preferencialmente. O que é 

isso? O que esse termo significa? Etimologicamente, essa palavra pode ser 

entendida como “[...] ato ou efeito de preferir; predileção. Manifestação de 

agrado ou atenção prestada a alguém ou alguma coisa” (KURY, 2002, p. 867). 

Ora, preferir, ter predileção por algo, não é o mesmo que ser obrigado. Assim, o 

artigo deixa claro que o Poder Público não é obrigado a aceitar esses indivíduos 

em suas instituições e aí aparece a segunda incorreção desse artigo: não fica 

claro se essas escolas são públicas, privadas, comunitárias, filantrópicas ou 

confessionais. Além disso, o que seriam os Centros Integrados de Educação 

Especial? Seriam as escolas-pólo, ou classes especiais, ou laboratórios 

pedagógicos, ou locais a serem criados, por quem, para quê, com que 

finalidade? 

 Por outro lado, entendo que o uso do termo preferencialmente sugere 

que existem deficiências que a escola regular, diante de tantos problemas que 

enfrenta, ainda não está preparada para receber/atender satisfatoriamente, 

cabendo a espaços especializados esse trabalho, uma vez que, geralmente, 

esses lugares contam com serviço fonoaudiológico, terapêutico, médico, dentre 

outros. Entretanto, saliento que esse serviço especializado, em hipótese alguma, 

deve impedir as possibilidades de um trabalho colaborativo entre espaço regular 

e espaço especializado de educação. 

 Um outro aspecto a ser ressaltado está presente no parágrafo único 

desse mesmo artigo. Percebe-se que, quando necessário, haverá serviço 

especializado para o atendimento às peculiaridades, porém, a quem caberá 

determinar essa necessidade? Às escolas e centros de Educação Infantil? Nos 

centros integrados, como sugere uma leitura mais atenta, de acordo com a 

pontuação existente? 

 No art. 29, outras colocações levam a questionamentos semelhantes. 

Observemos o que ele diz: 
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Art. 29. Poderão receber apoio técnico e financeiro do Poder Público Municipal, 
as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, especializadas e com 
atuação exclusiva em educação especial, atendendo a educandos sem 
condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas 
do ensino comum. 

 

 Esse artigo é interessante, pois abre precedente para duas visões: uma, 

no que se refere ao direcionamento de recursos públicos a essas instituições 

especializadas no atendimento, já que seria muito mais vantajoso, dada a 

política desenvolvida atualmente nos laboratórios pedagógicos, que esses 

recursos fossem utilizados na compra de equipamentos, formação inicial e 

continuada de professores e organização desses espaços em todas as unidades 

escolares municipais; outro fator é que, como diz o artigo, qualquer criança, 

mesmo aquela com atraso curricular, poderá ser atendida, o que poderia causar 

uma ainda maior busca pela homogeneização das turmas, já que as crianças 

com problemas de acompanhamento de qualquer ordem, visto que o artigo abre 

esse levante, poderiam ser encaminhadas a essas entidades especializadas na 

Educação Especial. 

 Esse artigo ainda traz cinco incisos que nada dizem acerca do 

atendimento prestado ou quaisquer outras informações didático-metodológicas, 

prendendo-se somente a questões referentes a insumos orçamentais e 

financeiros de gerenciamento e administração. 

 

 O art. 30, por sua vez, parece que vem em dissonância a tudo o que foi 

dito anteriormente. 
Art. 30. O sistema municipal de ensino assegurará aos alunos portadores de 
necessidades educativas especiais: 
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 
para atender as suas necessidades; 
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências 
e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para 
superdotados; 
III – professores com especialização adequada em nível superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV – articulação com órgãos oficiais afins, para oferta de educação especial para 
o trabalho. 

 
 Esse artigo e seus respectivos incisos, aparentemente, conduzem a duas 

interpretações: uma no que se refere à abrangência positiva e significativa de 

sugerir uma série de ações inovadoras para o atendimento nas escolas 

regulares das crianças e jovens deficientes, por meio de currículos, métodos, 

técnicas e procedimentos avaliativos diferenciados, para atender às mais 
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variadas especificidades, o que, por sua vez, está perfeitamente coerente com a 

proposta de uma escola para todos, uma educação democrática, dialética e 

voltada para a heterogeneidade das relações; ou seja, a compartimentalização, a 

cristalização, “[...] a divisão do currículo em disciplinas [...] fragmenta e 

especializa os saberes e faz cada matéria escolar um fim em si mesmo, e não 

um meio de que dispomos para esclarecer o mundo em que vivemos e para 

entender melhor a nós mesmos” (MANTOAN, 2003, p. 48). 

 A segunda interpretação se refere à contradição que esse artigo e incisos 

trazem em relação ao que é falado nos artigos e incisos anteriores – 28 e 29. 

Uma análise mais atenta revela que se esse artigo for seguido à risca, ele lança 

por terra os dispositivos do art. 28, uma vez que a interpretação do art. 30 

sugere que o sistema “assegurará”, o que não é o mesmo que “haverá, quando 

necessário”. 

 A outra contradição diz respeito ao art. 29. Ora, se tudo o que é dito no 

art. 30 for executado, não será necessária a participação, e conseqüente 

financiamento, das entidades comunitárias, filantrópicas e confessionais que 

poderiam levar o aluno a ser mais excluído do que incluído no processo 

educacional, isso pelo fato de que esses ambientes, geralmente, segundo 

Vygotsky (1997b, p. 59), se destacam “[...] pela deficiência fundamental de que 

encerram seu educando [...] no estreito círculo da coletividade escolar, em que 

criam um micromundo isolado e fechado, onde tudo está acomodado e adaptado 

ao defeito da criança, tudo está centrado na insuficiência física e não o introduz 

na autêntica vida”. 

 Essa breve análise da Lei nº 4.747/98, que instituiu o Sistema Municipal 

de Ensino de Vitória, sugere que se busque, ainda, na fala de outros 

profissionais da Secretaria de Educação, observar como eles vêem o papel da 

Educação Especial para o desenvolvimento global do educando e da escola 

como instituição de ensino democrática. 

 Nesse sentido, destaco as falas da entrevistada da Divisão de Educação 

Infantil e as do Secretário de Educação para tentar entender como ambos vêem 

o processo desenvolvido e se estão, relativamente, de acordo com o 

preconizado pela referida lei. 

 Quando questionado sobre a reestruturação das escolas com mais 

equipamentos apropriados, professores formados e projeto de formação 

continuada, o secretário informou: 
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Nós temos as escolas que são preparadas; porque toda escola não pode ter 
tudo, porque a gente sabe que é difícil, nós temos escolas pobres. Mas estamos 
preparando o centro, que vai ser construído para ser um centro municipal para o 
atendimento da criança especial, com fonoaudiólogo, com terapia ocupacional, 
com fisioterapeuta. Aí, nosso plano é que a criança seja atendida na escola, 
mas, se ela precisar de um atendimento mais especializado, ela vai se dirigir ao 
centro (SECRETÁRIO da Educação). 

 

 Essa fala revela, talvez, aquilo que preconiza o art. 28 e seu respectivo 

parágrafo, na Lei Municipal nº 4.747/98, ou seja, o atendimento centralizado num 

local especializado. Seria uma nova escola especial? Seria um novo modelo de 

laboratório? Não seria mais interessante equipar os laboratórios existentes ao 

invés de construir outro e centralizar ali os atendimentos? Quando entrevistei a 

assessora de Educação Especial, ela se mostrou surpresa com essa idéia, 

alegando não terem ainda conhecimento desse fato. Percebe-se aí, novamente, 

a falta de comunicação e articulação interna de informações entre equipes e 

secretário e vice-versa. 

 Na fala da responsável pela Divisão de Educação Infantil, constatei uma 

certa falta de informação sobre o processo desenvolvido, pois a entrevistada 

salientou que a maneira como a escola lida com as diferenças e com a 

deficiência pode ter sua culpa na família que, segundo ela, ainda segrega seus 

filhos. Culpa, em outros momentos, o sistema público em todos os seus níveis, 

mas não salienta que esse processo deficiente desenvolvido pelo Sistema 

Municipal de Educação pode estar enraizado até mesmo no fato de se ter, 

dentro de uma Secretaria que se intitula Sistema, divisões de educação que não 

trabalham como uma equipe somada para multiplicar, mas como setores 

divididos e desenvolvendo atividades específicas que não são do conhecimento 

de todos. 

 Um fato que chamou muito a atenção durante o processo de 

reconhecimento da Educação Infantil e Educação Especial no Sistema de Ensino 

de Vitória foi o relacionamento entre as equipes. No capítulo anterior, ficou 

evidenciado o modo como a chefe da Educação Infantil via e se expressava em 

relação ao trabalho conjunto com a Educação Especial, centralizando sua fala 

em apenas um aspecto. Porém, por outro lado, a equipe de Educação Especial 

vai além e aponta problemas, pontos positivos e negativos que podem interferir 

nesse processo. 

 Nesse sentido, quando questionada sobre como vê a relação entre as 

equipes de Educação Especial e Educação Infantil dentro do sistema, a 

assessora de Educação Especial salientou que esse trabalho de aproximação 
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não tem sido fácil por uma série de fatores que envolvem, principalmente, a 

resistência que alguns setores têm em entender e reconhecer a diversidade e a 

heterogeneidade da educação. 

 
Agora a equipe está conseguindo respirar um pouco mais aliviada. Nós já 
estamos conseguindo garantir o serviço de apoio, o serviço de laboratório e 
assim conseguindo uma aproximação maior. Hoje nós temos uma demanda de 
Educação Infantil maravilhosa que está aí, mas eu acho assim, que essa entrada 
na Educação Infantil ainda sofre muitas resistências porque eles acham que 
essas crianças são de responsabilidade nossa, que a gente coloca na Educação 
Infantil e depois não dá conta deles. Mas, se a gente parar e olhar, a gente 
percebe que o material que tem na Educação Infantil é quase todo o mesmo que 
tem nos laboratórios (ASSESSORA de Educação Especial). 
 

 Essa fala deixa claro que, apesar dos pontos positivos destacados neste 

capítulo, um dos grandes problemas em relação à Educação Especial no 

município de Vitória reside nas relações interpessoais no nível de Secretaria 

que, por sua vez, se refletem no cotidiano escolar e têm como principal 

desvantagem um atendimento compartimentalizado, que poderia ser muito 

melhor para a criança com e sem deficiência, para professores especialistas ou 

não e para o processo inclusivista de maneira geral. 

 Mas, o que seria o processo de inclusão? E a integração seria a mesma 

coisa? Teria a mesma conotação de inclusão? E a Educação Especial 

abrangeria esses dois termos? E o que dizer da teoria subjacente a esses e a 

outros fatores que podem contribuir para essas falas, para esse processo 

desenvolvido e visualizado no Sistema Municipal de Ensino de Vitória? Para 

entender, mais do que responder a essas e a tantas outras questões, a segunda 

parte deste capítulo trata desses aspectos, de forma teórica associando as falas 

e as observações do campo. 

 

 

 

4.2. 
Educação Especial, Integração Escolar, Proposta Inclusivista: 
Conceituando o que se Fala 
 
 
 Entendendo que ainda não existe um consenso entre os pesquisadores 

que tratam da temática em questão e buscando um entendimento daquilo que 

hoje pode ser vislumbrado como um ensaio para o processo de inclusão de 

crianças, jovens e adultos deficientes no contexto educacional, faz-se necessário 

um breve resgate histórico das idéias que embasam tal perspectiva.  
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 De acordo com Mazzotta (2001), a história da Educação Especial é 

marcada por uma série de visões errôneas, porém inseridas num contexto 

histórico e social acerca da pessoa deficiente. Essas visões, assim como a da 

criança apresentada por Sarmento e Pinto (1997), também variavam e variam 

muito de sociedade para sociedade, de cultura para cultura e de família para 

família. Porém, em se tratando de pessoas deficientes, essa visão muitas vezes 

estava relacionada com a falta, a possessão demoníaca, ou sobrenatural, já que, 

“[...] até o século XVIII, as noções a respeito da deficiência eram basicamente 

ligadas ao misticismo e ocultismo, não havendo base científica para noções 

realísticas” (MAZZOTTA, 2001, p. 16). Dessa forma, segundo o autor, a própria 

religião contribuía para que essas pessoas fossem deixadas à margem da 

sociedade. Geralmente eram vistas como seres imperfeitos, impuros, não sendo 

a imagem e semelhança de Deus, como os outros homens considerados 

próximos da perfeição divina. 

 Mazzotta (2001), em seus estudos, traça um perfil desse processo de 

início de uma preocupação maior com a vida, o bem-estar e a educação de 

pessoas deficientes. Ele faz um paralelo entre a história no contexto europeu e 

brasileiro e enfatiza que, principalmente na Europa, “[...] os primeiros 

movimentos pelo atendimento aos deficientes, refletindo mudanças na atitude 

dos grupos sociais, se concretizaram em medidas educacionais” (p. 17). 

 Entretanto, o autor destaca que muitas dessas medidas caracterizavam-

se como educacionais somente na sua nomenclatura, quando, na verdade, eram 

instituições voltadas para o abrigo, a assistência e a terapia, além do fato de que 

havia uma vasta gama de expressões para designar tanto o trabalho 

desenvolvido quanto a clientela envolvida e que, ainda hoje, se refletem nos 

meios sociais. 

 
Uma investigação sobre essas medidas mostra que até o final do século XIX 
diversas expressões eram utilizadas para referir-se ao atendimento educacional 
dos portadores de deficiência: Pedagogia de Anormais, Pedagogia Teratológica, 
Pedagogia Curativa ou Terapêutica, Pedagogia da Assistência Social, Pedagogia 
Emendativa. Algumas dessas expressões, ainda hoje, são utilizadas, a despeito 
de sua impropriedade (MAZZOTTA, 2001, p. 17). 

  
 No mundo, as primeiras medidas para o trabalho com deficientes se 

deram primeiro com surdos e depois com cegos. Esses registros, segundo o 

autor, mostram uma aceitação maior e conseqüente postura de educabilidade 

dessas deficiências, em detrimento dos chamados idiotas ou selvagens, que 
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começa por volta do século XIX, enquanto os cegos e surdos já vinham sendo 

beneficiados com medidas educacionais desde o século XVII.5 

 Com o passar dos anos, como ressalta o autor, essas medidas foram 

divulgadas e aperfeiçoadas, além de começarem a fazer parte da legislação 

acerca dos direitos que essas pessoas teriam. 

 No Brasil, segundo Mazzotta (2001, p. 27), alguns brasileiros, inspirados 

pelas experiências concretizadas na Europa e Estados Unidos, “[...] iniciaram, já 

no século XIX, a organização de serviços para atendimento a cegos, surdos, 

deficientes mentais e deficientes físicos. Durante um século, tais providências 

caracterizaram-se como iniciativas oficiais e particulares isoladas, refletindo o 

interesse de alguns educadores pelo atendimento educacional dos portadores de 

deficiência”. 

 De acordo com o autor, somente no final dos anos 50 e início da década 

de 60 do século XX é que começam a ocorrer, na política educacional brasileira, 

“[...] a inclusão da educação de deficientes, da educação de excepcionais ou da 

educação especial” (p. 27). 

 Isso mostra que, durante muito tempo, as iniciativas permaneceram 

isoladas e desenvolvidas em torno de critérios assistencialistas de cuidado e 

preservação. Para uma visão melhor desse processo no Brasil, Mazzotta (2001) 

destaca dois períodos marcados por ações de natureza semelhante para o 

atendimento às pessoas deficientes. O primeiro período compreende as 

iniciativas oficiais e particulares isoladas, como a criação de institutos para o 

trabalho com cegos, com pessoas surdas, hospitais em alguns Estados para o 

trabalho com deficientes mentais, dentre outros, que compreende um, 

relativamente, extenso período de tempo que vai de 1854 – quando D. Pedro II 

funda o Imperial Instituto dos Meninos Cegos – até 1956 – quando se dão as 

primeiras iniciativas referentes às APAEs no Brasil. 

 O segundo período apresentado pelo autor situa-se entre 1957 a 1993, 

com iniciativas oficiais de âmbito nacional, além do fato de que, nessa época, 

“[...] o atendimento educacional aos excepcionais foi explicitamente assumido, a 

nível nacional, pelo governo federal, com a criação de campanhas 

especificamente voltadas para esse fim” (MAZZOTTA, 2001, p. 49). Além disso, 

nesse período, a atenção à educação da pessoa deficiente também passa a 

fazer parte dos discursos legais da legislação educacional. 

                                                           
5 Uma visão mais detalhada desse processo de aceitação e educação pode ser obtida nos 
capítulos iniciais da obra de Mazzotta (2001). 
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 Assim, como salienta Kassar (2004, p. 28), “[...] a LDB 4024/61 vai tratar 

da Educação Especial em dois artigos. O art. 88 propõe o atendimento ao 

deficiente ‘dentro do possível’ na educação regular. Já o art. 89 garante apoio 

financeiro às instituições particulares consideradas eficientes aos critérios dos 

Conselhos Estaduais de Educação”. 

 Esses artigos remetem ao que já foi aqui destacado, quando me referi ao 

proposto pela Lei nº 4.747/98 que instituiu o Sistema Municipal de Educação de 

Vitória, isto é, há uma semelhança que, em meu entender, não é mera 

coincidência, entre um e outro discurso. 

 Já em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

5.692/1971, nota-se, segundo Kassar (2004, p. 30-31), “[...] uma preocupação na 

caracterização da clientela de Educação Especial, que é definida como: ‘alunos 

que apresentam deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso 

considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados’”. 

 
Por essa especificação legal, é atribuída à Educação Especial a 
responsabilidade de atendimento de crianças sem, necessariamente, possuir 
qualquer deficiência, ou em outras palavras, torna-se legítima a transformação 
de crianças ‘atrasadas’ em relação à idade regular de matrícula em ‘deficientes 
mentais educáveis’ ou ‘treináveis’. O sucesso ou fracasso dessa clientela é, 
nesse contexto, respaldado pelo discurso das potencialidades inatas (KASSAR, 
2004, p. 31). 

 

 Nesse contexto, cabe salientar que atualmente a legislação educacional 

referente à pessoa deficiente ainda guarda resquícios da época da ditadura, 

quando a influência positivista e das idéias de seres humanos que refletissem a 

sociedade perfeita que se tinha em mente levava a pensar que qualquer 

problema, como o atraso conteúdo/série, constituía a base para o atendimento 

educacional especializado. 

 Porém, a partir de 1994, com a Declaração de Salamanca,6 um salto 

qualitativo grande e substancial foi dado em relação ao pensamento, 

atendimento e políticas públicas para as pessoas deficientes. 

 

 

 

                                                           
6 Essa declaração é um documento sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades 
educativas especiais, que representa o pensamento de noventa países reunidos em Salamanca – 
Espanha – no ano de 1994, que teve como objetivo central firmar um compromisso mundial em 
relação à educação de pessoas deficientes na escola regular, além de sustentar outras 
providências que precisam ser assumidas pelos governos. O Brasil, apesar de não ter feito parte 
da reunião, assumiu seus princípios. 
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 A Declaração de Salamanca (1994) sancionou um conjunto de princípios 

que refletem as atuais políticas educativas concernentes à Educação Especial, 

consagrando, dentre outros, os seguintes princípios norteadores de uma 

educação para a eqüidade social; a) o direito à educação deve ser independente 

das diferenças individuais; b) as necessidades educativas especiais não devem 

abranger somente as crianças com problemas, mas todas aquelas que possuem 

dificuldades no cotidiano escolar; c) a escola é que deve adaptar-se aos alunos e 

às suas especificidades, e não o contrário; d) o ensino deve ser diversificado, 

rico, criativo e realizado num espaço comum a todas as crianças. A escola 

inclusiva, desse modo, pressupõe um modelo de instituição que, em seu bojo, 

deveria abranger as nuances dos princípios da Declaração de Salamanca. 

Além disso, a Declaração de Salamanca pressupõe que uma das formas 

essenciais de se atingir tais princípios seria a garantia da qualificação 

profissional dos professores, valorização do outro como pessoa, como ser 

humano que possui diferenças que o torna parte da diversidade humana. 

Outro documento que tem embasado as políticas públicas nacionais 

referentes ao trabalho e assistência social, educacional e de saúde para a 

pessoa deficiente é a Declaração da Guatemala de 1999. Essa declaração faz 

parte da convenção interamericana para a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as pessoas portadoras7 de deficiência, da qual o Brasil é 

um dos signatários. 

A Declaração da Guatemala tem como princípio básico a garantia de que 

os governos assumirão o compromisso de adequar instalações que facilitem o 

transporte, a comunicação e o acesso público das pessoas deficientes; promover 

ações no sentido de facilitar o acesso à educação, saúde, emprego, assistência 

social, esportes, atividades políticas e de cidadania; proclamar a igualdade de 

oportunidades e condições de vida perante a sociedade como um todo, no 

sentido de eliminar preconceitos e discriminações, além de incidir sobre o fato de 

que as pessoas deficientes têm o direito de participar na elaboração e execução 

de medidas e políticas públicas para a busca de qualidade de vida adequada à 

sua satisfação pessoal. 

Isso tudo parece utópico, porém, uma análise histórica detalhada 

revelaria que essas políticas e iniciativas caminham, ou ao menos tentam 

caminhar, no sentido de que se entenda que “[...] o deficiente não é deficiente 

por si só, o tempo todo, como uma entidade abstrata e deslocada. A deficiência 

                                                           
7 O termo portador é utilizado de acordo com a Declaração da Guatemala. Em outra parte deste 
capítulo essa nomenclatura será retomada e discutida. 
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está contextualizada e marcada pelas condições concretas da vida social” 

(PADILHA, 2000, p. 206). 

Atualmente, no Brasil, a legislação volta-se para a temática inclusivista. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, todos 

os alunos com necessidades educativas especiais devem ser incluídos nas salas 

regulares do Ensino Fundamental. A LDBEN nº 9.394/96 salienta, em seus arts. 

58, 59 e 60 (assim como parágrafos e incisos), que os sistemas de ensino 

devem tornar possível o acesso desses alunos às classes regulares, dando todo 

suporte tanto teórico quanto prático para que a inclusão realmente ocorra. Além 

disso, sustenta que o serviço especializado para o atendimento às 

peculiaridades dos alunos deficientes só deverá ser instituído quando for 

necessário. Também faz referência às melhorias e revisões de currículo, 

avaliação, métodos, técnicas, recursos educativos, formação de professores, 

dentre outros aspectos propícios à mudança de paradigmas referentes à 

clientela deficiente. 

Seguindo nessa mesma direção, a Lei nº 10.172/01, que institui o Plano 

Nacional de Educação, salienta que a inclusão das pessoas com necessidades 

educativas especiais deve-se realizar no sistema regular de ensino. Além disso, 

enfatiza que “[...] a educação especial, como modalidade de educação escolar, 

terá que ser promovida sistematicamente nos diferentes níveis de ensino” 

(p.126). 

Tal ponto de vista mostra, pelo menos no texto legal, que há uma grande 

preocupação no que diz respeito a uma política inclusivista de pessoas 

deficientes no seio da escola regular, com apoio técnico, um atendimento digno 

e de qualidade em relação a recursos materiais, físicos e profissionais. 

Entretanto, observa-se, cotidianamente, que essa "ilha de prosperidade" 

almejada e suscitada pela legislação está aquém das possibilidades de 

implementação por uma série de fatores socioeconômicos e políticos, além de 

deixar dúvidas – no caso da LDBEN nº 9.394 – sobre de quem é a 

responsabilidade sobre a Educação Especial, ou seja, se é dever dos 

Municípios, dos Estados ou do Governo Federal. O que se tem observado na 

prática é que os projetos inclusivistas têm seguido a ordem estabelecida pela 

LDBEN nº 9.394, ou seja, os sistemas municipais cuidam da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental com seus respectivos problemas de acesso, 

permanência e manutenção de sua clientela (o Ensino Fundamental com 

recursos próprios e do FUNDEF), o Estado sendo responsável pelo Ensino 

Médio e o Governo Federal pelo Ensino Superior. 
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Além disso, cabe ressaltar que a LDB nº 9.394/96 traz, ainda, alguns 

resquícios das suas antecessoras nº 4.024/61 e nº 5.692/71, principalmente na 

utilização do termo “preferencialmente”, que, como já salientado, induz a várias 

interpretações de acordo com a vontade política de quem está no comando, isso 

pelo fato de que “[...] infelizmente a expressão ‘preferencialmente na rede regular 

de ensino’ do texto legal implica a possibilidade de crianças e adolescentes com 

deficiência serem mantidos nas escolas especiais” (FERREIRA; GUIMARÃES, 

2003, p.105), ao invés de um trabalho colaborativo, como já suscitado neste 

mesmo capítulo. 

No que se refere aos recursos públicos destinados à permanência e 

atendimento da criança deficiente na Educação Básica, estes também seguem o 

proposto nas Leis nº 9.394/96 e nº 10.172/01 – LDBEN e PNE – que salientam 

as responsabilidades e formas de atendimento. Entretanto, o Plano Nacional de 

Educação, em seu capítulo 8, item 8.3, intitulado Objetivos e metas referentes à 

educação especial, destacam uma série de objetivos e metas a serem 

alcançados nos próximos dez anos, em relação também a essa modalidade de 

ensino, salientando que um dos objetivos para a implementação de uma política 

inclusivista de qualidade seria: 

 
Aumentar os recursos destinados à educação especial, a fim de atingir, em dez 
anos, o mínimo equivalente a 5% dos recursos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, contando, para tanto, com as parcerias com as 
áreas da saúde, assistência social, trabalho e previdência (BRASIL, 2001, p. 
133).  

 

O que pode ser observado nas entrelinhas desse dispositivo é que, 

novamente, não se tem claro de quem é a responsabilidade pelo atendimento e 

pela inclusão, ou seja, os recursos seriam em torno de 5%, mas para quem? 

Para a escola? Assistência social? Trabalho? Todos? Será essa uma política 

séria em relação ao indivíduo deficiente? 

Além da Declaração de Salamanca, de Guatemala e da legislação 

educacional brasileira vigente, destaco, ainda, para clarificar um pouco mais o 

que se tem feito em termos políticos às pessoas com deficiência, a Resolução nº 

02, do Conselho Nacional de Educação, de 11 de setembro de 2001. Cito essa 

Resolução, por ela trazer em seu bojo as diretrizes nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica que, a meu ver, são o elo entre a legislação e a 

prática cotidiana educacional. 

A Resolução do CNE nº 02/01, dentre outras orientações, enfatiza que a 

escola precisa se adaptar ao aluno e não o contrário; que todos os sistemas de 
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ensino devem viabilizar equipes de apoio à educação inclusiva; que os referidos 

sistemas reavaliem seus currículos, avaliações, para que todas as crianças, 

independente de suas características físicas e sensoriais, sejam avaliadas de 

acordo com seus sucessos; que a Educação Especial deve ser vista como 

proposta pedagógica para o atendimento às peculiaridades de cada um; que se 

efetive o intercâmbio entre sistemas de ensino e entidades de atendimento. 

Nesse sentido, essa legislação atual, baseada nos pressupostos de uma 

escola para todos, deixa margem a uma série de dúvidas e contradições que se 

refletem no cotidiano educacional, quando, por exemplo, se tem o 

direcionamento de recursos públicos para entidades filantrópicas, comunitárias e 

outras, ao invés de oferecer um ensino público de qualidade com recursos 

suficientes. 

 
Sabe-se que não se melhora a qualidade do ensino considerando somente a 
sala de aula e seus agentes ou outro espaço isoladamente; essa melhoria 
depende de um conjunto articulado de mudanças, as quais devem ser 
sustentadas pelo poder público. Em suma, as mudanças educacionais 
dependem dos sistemas de ensino e da vontade política de seus gestores 
(PRIETO, 2002, p. 58).  

 

Esse breve entendimento acerca do contexto histórico e social em que 

ocorreu o surgimento e desenvolvimento da Educação Especial, tanto no sentido 

macro – internacional – quanto microssocial – Brasil – associado ao destaque 

das principais legislações nacionais e diretrizes internacionais assumidas pelo 

governo brasileiro, sugere que se façam algumas diferenciações e 

esclarecimentos sobre alguns termos que têm sido usados para designar o 

atendimento prestado à pessoa deficiente. 

Nesse sentido, cabe, neste momento, uma definição de termos: o que se 

entende por Educação Especial? E inclusão, seria a mesma coisa que 

integração? E o que dizer acerca da confusão de nomenclatura para se referir à 

pessoa deficiente? Será que ela tem necessidade educativa especial ou coisa 

parecida? Será que é politicamente incorreto falar deficiente ou pessoa 

deficiente? Essas perguntas levam a uma série de interpretações, porém, pode-

se chegar a um consenso de acordo com estudos atuais sobre o tema. 

O que essas perguntas podem sugerir, na medida em que forem sendo 

discutidas, é o fato de que os estigmas impetrados e mitificados no cotidiano à 

pessoa deficiente podem contribuir para sua desvantagem, pois, geralmente, 

consistem num conjunto de conceitos e/ou falsas concepções populares próprias 

do senso comum, que resultam em práticas sociais suficientemente compatíveis 
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com essas concepções dúbias e contraditórias que são apresentadas por uma 

política pública que, geralmente, se esquece que a sociedade se inscreve num 

contexto altamente heterogêneo, ambivalente e onde, quase sempre, “[...] às 

pessoas com deficiência é relegada uma posição de exclusão, de 

marginalização social” (KASSAR, 1999, p. 101). 

• Classe Especial/ Escola Especial – o termo Classe Especial/ Escola 

Especial, geralmente, traz em seu bojo a idéia de algo preparado e próprio para 

atender a um certo grupo de pessoas marcado pela falta, pela incompletude ou, 

nas palavras de Bautista (1997, p. 9), 
 

O termo Educação Especial tem sido tradicionalmente utilizado para designar um 
tipo de educação diferente da praticada no ensino regular e que se desenrolaria 
paralelamente a esta, sendo a criança a quem era diagnosticada uma 
deficiência, incapacidade ou diminuição, segregada para uma unidade ou centro 
específico. A Educação Especial era dirigida a um tipo de alunos possuidores de 
algum défice ou handicap que os apresentava como diferentes dos restantes 
alunos considerados normais.  

 

         No Brasil, segundo Kassar (2004, p. 24),  

 
As classes especiais públicas vão surgir pautadas na necessidade científica da 
separação dos alunos ‘normais’ e ‘anormais’ na pretensão da organização de 
salas de aula homogêneas, sob a supervisão de organismos de inspeção 
sanitária, a partir dos preceitos da racionalidade e modernidade. 
 
O que se pode entender, a partir das palavras de Bautista (1997) e de 

Kassar (2004), além de outros como Mittler (2003) e Mantoan (2003, 2004), é 

que as classes especiais têm funcionado como uma forma segregacionista que 

tende a encerrar o educando em sua deficiência, além de correr o risco de serem 

altamente excludentes pelo simples fato de transformar o mundo dessas 

pessoas num círculo fechado de necessidade. Claro, não estou aqui sugerindo, 

como diria o ditado, que se jogue fora a criança junto com a água do banho. É 

inegável a contribuição que esse tipo de instituição teve – e de certa forma ainda 

tem – para que se chegasse ao que hoje pode ser visto como um prenúncio, um 

momento de transição entre o que era feito e o que poderá vir a ser uma 

sociedade igualitária para todos. Além disso, sabe-se que existem lugares no 

Brasil onde a Educação Especial em instituições, como APAE e Pestalozzi, são 

as únicas formas de se trabalhar com as pessoas deficientes. 

Atualmente, como poderá ser visto adiante, o paradigma é outro. As 

idéias têm mudado e os pressupostos de uma Educação Especial cristalizada e 

compartimentalizada em ambientes alheios ao sistema regular correm o risco de 
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desaparecer, uma vez que esses espaços tendem a criar a ilusão de que o 

mundo está colocado de acordo com as deficiências, quando, na verdade, 

somente aquele ambiente é que está preparado; ou seja, são ambientes que 

podem excluir, quando o que se quer é que essas pessoas participem da vida 

cotidiana em toda a sua plenitude. Diante disso, concordo com o fato de que, 

entre a Educação Regular e a Educação Especial, precisa haver uma troca 

infinita de informações e modos de se trabalhar com as pessoas em suas 

possibilidades, particularidades e especificidades. 

• Integração x Inclusão – esses termos comumente são vistos e ouvidos 

como sinônimos. Porém, o que tem ocorrido na prática da pesquisa científica 

que trata do assunto é que eles significam duas coisas diferentes que podem 

levar a uma falsa impressão de aceitação social, intelectual, física, psicológica 

da pessoa deficiente. 

Estudos, como os desenvolvidos por Mendes (2002), Prieto (2002), 

Mantoan (2003, 2004), Kassar (1999, 2004), Mittler (2003), Ferreira e Guimarães 

(2003), Jesus (2002b), dentre outros, têm mostrado essas diferenças entre uma 

e outra terminologia e suas influências na práxis socioeducativa. 

Por integração, além de representar adaptação, agregação (KURY, 

2002), pode-se entender como um processo em que “[...] não há pressuposição 

de mudança na escola e, conseqüentemente, do ensino” (MENDES, 2002, p. 

64); ou seja, na verdade, o conceito de integração se baseia no princípio de que 

quem deve mudar é o aluno para se adequar à escola, do modo como esteja 

instaurada, independente de suas capacidades físicas, mentais, sensoriais e 

intelectuais. 

Além disso, conforme alerta Mantoan (2003, p. 23), “[...] a integração 

escolar pode ser entendida como o especial na educação regular, ocasionando 

um inchaço desta modalidade”, ou, de acordo com a mesma autora, “[...] trata-se 

de uma concepção de inserção parcial, porque o sistema prevê serviços 

educacionais segregados”(p. 23). 

Dessa forma, pode-se observar que a integração traz a idéia de que 

crianças, jovens ou adultos serão matriculados na escola regular, porém, 

atendidos nas classes especiais e/ou modalidades alheias ao cotidiano – existiria 

aí alguma referência aos laboratórios pedagógicos? Além disso, a integração 

não pressupõe um ensino voltado para o todo, para a heterogeneidade social 

existente, e sim um ensino comum a todos, independente de suas 

especificidades, ou seja, um ensino baseado em atividades iguais e não 

diferenciadas. 
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A inclusão – abrangido, compreendido, envolvido (KURY, 2002) – por 

outro lado, pressupõe o contrário, isto é, existe a proposição e o reconhecimento 

de todas as diferenças que culminariam com um novo modo de organização do 

sistema educacional que vai muito além da mera escola em si. 

 
Na perspectiva inclusiva, suprime-se a subdivisão dos sistemas escolares em 
modalidades de ensino especial e regular. As escolas atendem às diferenças 
sem discriminar, sem trabalhar à parte com alguns alunos, sem estabelecer 
regras específicas para se planejar, para aprender, para avaliar (MANTOAN, 
2003, p. 25). 

 

Esse entendimento de escola inclusiva requer, necessariamente, que se 

efetive no contexto educacional a idéia de ambientes que “[...] não sejam 

recortados nas modalidades regular e especial, pois ambas se destinam a 

receber alunos aos quais impomos uma identidade, uma capacidade de 

aprender, de acordo com suas características pessoais” (MANTOAN, 2003, p. 

55). Logo, o que se tem em mente é que a escola regular seja capaz de dar 

conta de todas as especificidades e peculiaridades de todas as crianças de 

modo que estas, por sua vez, não sejam confinadas em salas especiais no 

interior de escolas que se dizem inclusivistas. 

Essa idéia de escola para todos, que leva em consideração as 

capacidades de cada um, pode ser vista e encarada pela via do social, para 

assim desenvolver, conseqüentemente, os aspectos do cognitivo e do afetivo do 

indivíduo deficiente, uma vez que, como salientou Vygotsky (1997b, p. 20) “[...] o 

grau de seu defeito e sua normalidade dependem do resultado da compensação 

social, ou seja, da formação final de toda sua personalidade”. 

Nesse contexto, entendo que a formação final de toda a personalidade da 

pessoa normal ou deficiente requer um ensino de qualidade que atenda às 

características de cada um. Dessa forma, a escola inclusiva direciona-se para 

um ensino que, além de reforçar os mecanismos de interação solidária e os 

procedimentos cooperativos, auxilie o ser humano a se ver e se perceber como 

parte de um todo que independe de suas características físicas. 

 
A inclusão diz respeito a todos os alunos, e não somente a alguns. Ela envolve 
uma mudança de cultura e de organização da escola para assegurar acesso e 
participação para todos os alunos que a freqüentam regularmente e para aqueles 
que agora estão em serviço segregado, mas que podem retornar à escola em 
algum momento no futuro. A inclusão não é a colocação de cada criança 
individual nas escolas, mas é criar um ambiente onde todos possam desfrutar o 
acesso e o sucesso no currículo e tornar-se membros totais da comunidade 
escolar e local, sendo, desse modo, valorizados (MITTLER, 2003, p. 236). 
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Diante desses estudos, tenho me direcionado e me identificado com os 

conceitos de inclusão quando penso em uma escola que se destina à 

participação e preparação para a cidadania de todas as pessoas, independente 

de raça, credo, gênero, classe social e aspecto físico. Entretanto, entendo que a 

escola, do modo como hoje está sucateada, mal estruturada, sem pessoal 

qualificado, muito ainda se tem a fazer para que a escola inclusiva deixe de ser 

um sonho possível e passe a ser uma realidade plausível. 

• Necessidade educativa especial, portador de necessidades especiais, 
pessoa com deficiência/deficiente – estudos como os de Bueno (2001), 

Ferreira e Guimarães (2003), dentre outros, têm sinalizado que existem 

diferenças marcantes tanto de significado quanto do reforço do preconceito 

quando não se tem claro o que e a quem essa nomenclatura se refere. 

A expressão necessidade educativa especial refere-se a todos os 

indivíduos cujas necessidades decorrem de suas capacidades ou de suas 

dificuldades de aprendizagem, já que muitos experimentam momentos de 

necessidades educativas especiais durante seu processo de escolarização. 

Além disso, segundo Ferreira e Guimarães (2003, p. 30),  

 
[...] o sintagma ‘necessidades especiais’ não deve ser tomado como sinônimo de 
deficiências (mentais, sensoriais, físicas ou múltiplas), porque não traduz aquilo 
que os educadores realmente querem dizer. Eventualmente, as necessidades 
especiais podem ser educacionais, ou seja, pertinentes ao campo da educação. 

 

Nesse sentido, achar que todas as pessoas que têm algum tipo de 

deficiência têm necessidades educativas especiais pode, além de ser errôneo, 

ser preconceituoso, assim como levar a crer que pessoas sem deficiência física, 

mental, sensorial, múltipla não possam experimentar ou passar por momentos 

de extrema necessidade educativa especial, quando requerem um 

acompanhamento mais especial e/ou cuidado cognitivo maior durante sua vida 

escolar ou por um período de tempo. 

O termo portador de necessidade educativa especial, por sua vez, traz a 

idéia de que quem porta, porta algo que pode ser deixado de lado a qualquer 

momento, como uma roupa, um chapéu, um papel que você carrega e quando 

se cansa ou enjoa deixa-o de lado, troca, abstrai-se. Características físicas, 

mentais, sensoriais não se portam, são partes de nossa vida. O máximo que 

pode ser feito é serem atenuado por intervenções médicas, cirúrgicas ou 

medicamentosas.  
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Esse termo, atualmente, graças a uma maior criticidade e análise 

etimológica, tem sido pouco usado na literatura científica, porém ainda faz parte 

do discurso cotidiano de pais, professores, pedagogos e sociedade civil. Alguns 

professores defendem o uso de portador no sentido de ser politicamente correto, 

como pôde ser percebido durante o processo de observação no Centro de 

Educação infantil. Ora, ser rotulado como portador de algo que não poderá ser 

deixado de lado, mas atenuado por um processo educacional e social, a meu 

ver, também corre o risco de ser preconceituoso por passar uma falsa idéia de 

possível normalidade vindoura, quando se sabe que determinadas deficiências 

não têm como ser curadas, por exemplo, a síndrome de Down, a paralisia 

cerebral e outras. 

Por outro lado, acredito que, quando se utiliza a nomenclatura específica 

de cada deficiência, ou o próprio termo deficiente/pessoa com deficiência, não se 

deixa de lado a idéia de que isso poderá passar – ser curado – e tudo voltará ao 

normal, bem como não quer dizer que essa pessoa tenha uma necessidade 

educativa especial que, por sua vez, irá depender do grau e do tipo de 

deficiência que tenha. 

O uso de termos científicos, para se referir às pessoas deficientes, tem 

dado a idéia de que é muito mais ético e, por que não dizer politicamente 

correto, se referir a essas pessoas pela sua característica. Afinal, como 

salientam Ferreira e Guimarães (2003, p. 27), 

 
Os efeitos causados pela visão equivocada sobre pessoas com deficiência levam 
ao desconhecimento de suas potencialidades, o que acaba por continuar 
reforçando a crença sobre sua suposta incapacidade. Esse quadro só poderá ser 
alterado a partir do momento em que a condição de deficiência modificar-se, 
tomando em consideração também as potencialidades e possibilidades, e não 
apenas os defeitos e as limitações dessas pessoas. 

 

Em 2004, o Ministério da Educação lançou um documento normatizando 

a utilização de termos para caracterizar as pessoas deficientes e suas 

respectivas identificações em termos de censo escolar. Esse documento é de 

extrema importância para que se revejam essas falhas terminológicas pelo fato 

de que todos os Municípios, Estados e sistemas educacionais deverão segui-lo 

em sua contagem. Nesse documento, encontram-se definições acerca da 

deficiência auditiva – que pode ser subdividida em surdez e deficiência auditiva; 

deficiência visual – cegueira e baixa visão; deficiência física; deficiência mental; 

deficiências múltiplas; condutas típicas e superdotação/altas habilidades. 

  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212124/CA



 94

Além disso, essa classificação e/ou aceitação da terminologia científica 

pode caracterizar o fato de que as diferenças existem, precisam ser respeitadas 

e não podem ser normalizadas, pois, caso sejam encaradas como normais, não 

precisarão acontecer mudanças significativas no contexto social como um todo. 

 
[...] normalizar não significa pretender converter em normal uma pessoa 
deficiente, mas aceitá-lo tal como é, com suas deficiências, reconhecendo-lhe os 
mesmos direitos que aos outros e oferecendo-lhe os serviços pertinentes para 
que possa desenvolver ao máximo as suas possibilidades e viver uma vida tão 
normal quanto possível (BAUTISTA, 1997, p. 29). 
 

Nesses termos, a literatura atual que trata da inclusão de pessoas com 

deficiência tem se referido ora à expressão portador de necessidades especiais, 

ora a pessoas com necessidades especiais e ora como pessoas deficientes ou a 

nomeação da deficiência. Opto por utilizar os termos deficiente/deficiência e/ou 

sua nomeação própria, por concordar com Bueno (2001), Mittler (2003), Ferreira 

e Guimarães (2003), Mantoan (2004), quando afirmam que esses termos são 

mais apropriados à literatura científica pelo fato de reconhecerem nesses 

indivíduos suas características específicas e a partir delas propor mudanças na 

escola, por exemplo, como um todo. No entanto, deixo claro que, em algumas 

citações ainda permanecem os termos: portador ou necessidade educativa 

especial, pois vêm de estudos que têm grandes contribuições para o 

desenvolvimento da realidade educacional inclusiva, além de terem sido feitos 

em outra época e outro contexto. 

• Inclusão Escolar: outras palavras – dentre os estudos que tratam de forma 

específica a inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência nas classes 

regulares do ensino comum, podem-se destacar trabalhos realizados por 

pesquisadores e teóricos que têm se debruçado ou em deficiências específicas 

ou em argumentações gerais de como proceder para a plena inclusão dessas 

pessoas nos locais ditos normais da sociedade. 

Nesse contexto, cabe ressaltar estudos como os de Glat e Freitas (2002), 

que envolvem discussões sobre a sexualidade e a deficiência mental; os de 

Góes (2002a), específicos da deficiência auditiva e (1997, 1993, 2000b, 2000c, 

2002b), que enfocam discussões vygotskyanas sobre a temática da educação de 

pessoas deficientes, modos de pesquisa, linguagem, entre outros aspectos; 

Voivodic (2004) e Pueschel (2003) sobre a síndrome de Down e suas 

possibilidades de estudo e inclusão; Baptista e Bosa (2002) que trabalham com 

o autismo, a psicose infantil e outras síndromes; Padilha (2000, 2001) que 

apresenta estudos sobre práticas pedagógicas com crianças e jovens com 
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comprometimentos mentais; Kassar (1999) sobre a deficiência múltipla e os 

modos de implementação desse atendimento no Brasil; Silva (2003, 2004) sobre 

síndromes relacionadas com a hiperatividade, transtornos obsessivos 

compulsivos e a impulsividade; Santos (1998), enfocando a síndrome de Gilles 

de la Tourette e os transtornos dela decorrentes; dentre outros. 

No que se refere ao papel dos professores e da formação inicial e 

continuada desses profissionais, assim como às possibilidades de mudança intra 

e extra-escolar, as relações sociais, o trabalho pedagógico desenvolvido e outras 

formas de aceitação e instauração de novos paradigmas, destacam-se os 

estudos de Palhares e Marins (2002); Baumel (1998, 2003); Ribeiro (1998, 

2003); Silva (2003); Jesus et al. (1999) e Jesus (2002a, 2002b); Vizin e Silva 

(2001); Mantoan (1997, 2003, 2004); Marques (2000), Ferreira e Guimarães 

(2003); Drago (2003, 2004), dentre vários outros que puderam e poderão ser 

visualizados neste texto. 

O que estes e tantos outros estudos têm tentado demonstrar é que, 

quando se aborda a idéia de inclusão nas salas regulares do ensino, acaba-se 

percebendo que o atendimento e inclusão em locais ditos normais da sociedade 

ficam dificultados, mediante o fato de que esses locais exigem modificações nos 

serviços prestados, nas formas de se perceber a pessoa, de lidar com o ser 

social, nas áreas físicas, estruturais, burocráticas e, principalmente, no interior 

das pessoas que estão em torno ou que participam do processo. 

A inclusão escolar é uma realidade e, como tal, merece ser encarada de 

forma contextualizada no cotidiano escolar, já que, segundo Carvalho (1999, 

p.35), 
A integração é um processo dinâmico de participação das pessoas num contexto 
de relações, o que determina sua interação com diversos grupos sociais. 
Integração implica reciprocidade. Sob o enfoque escolar, é um processo gradual 
e dinâmico que pode adotar formas diferentes de acordo com as necessidades e 
habilidades dos alunos. 

 
Entre os fatores propícios à inclusão de crianças deficientes nas salas 

regulares do ensino, num enfoque que envolve o sistema (escola), a família e o 

aluno, cabe ressaltar a importância do papel das relações interpessoais. Esse 

aspecto é importante, pois, segundo Stainback e Stainback (1999, p. 23), esses 

indivíduos precisam de atividades socializadoras, porque 
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As crianças aprendem muitas habilidades acadêmicas [...] e também habilidades 
da vida diárias, de comunicação e sociais [...] através das interações com seus 
pares. Todos os alunos, incluindo aqueles com deficiências, precisam de 
interações professor-aluno e aluno-aluno que moldem habilidades acadêmicas 
sociais. 

 

 Entretanto, quando se fala em inclusão, geralmente a escola considera as 

crianças desvinculadas de seu contexto social, deixando-as, muitas vezes, 

alheias às relações afetivas e interpessoais que se estabelecem no contato 

direto com outras crianças em momentos coletivos, por exemplo, o recreio, as 

comemorações, os momentos cívicos, etc. Nesse sentido, parece que a escola 

ignora que o desenvolvimento do ser humano é um processo eminentemente 

social e passa a agir somente na esfera do individual, não familiar. A escola 

parece se esquecer de que “[...] o desenvolvimento da criança pode ser 

compreendido por meio de um estudo do indivíduo. Devemos também examinar 

o mundo social externo no qual aquela vida individual desenvolveu-se” (MOLL, 

1996, p.172). 

 Assim, enfatizo que a inclusão de alunos com deficiência em classes 

regulares do ensino é um processo que ultrapassa os contextos escolares, uma 

vez que incluir está associado a um todo maior que é o contexto sócio-histórico e 

cultural do meio ao qual o indivíduo está integrado. 

 Um outro fator que precisa ser levado em consideração, quando se 

defende a inclusão em escolas regulares, é o trabalho pedagógico desenvolvido. 

Segundo Mantoan (1997, p. 94), 

 
Ao incluir o aluno com deficiência [...] na escola, estamos exigindo da instituição 
novos posicionamentos diante dos processos de ensino e de aprendizagem, à 
luz de concepções e práticas educativas mais evoluídas e uma mudança de 
atitude face à avaliação dos alunos, à promoção para séries iniciais e níveis de 
ensino mais avançados. 
 

Nesse sentido, o desenvolvimento do trabalho pedagógico cotidiano em 

sala de aula necessita estar fundamentado em bases sólidas, tanto teóricas 

quanto práticas, para assim formar um indivíduo integrado na sociedade que o 

cerca, porque, “[...] dependendo da linha de ação pedagógica, os efeitos podem 

ou não corresponder aos conhecimentos pretendidos, podem gerar êxitos ou 

fracassos escolares” (GÓES, 1997, p. 21), ou seja, dependendo do que o 

professor ou a escola, num contexto geral pratica, tanto a criança normal quanto 

a deficiente poderão ser deixadas à margem do processo educativo pelo fato de 

não se adequarem ao objetivado como certo pelo docente. 
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Num estudo realizado por Jesus (2002a), pôde-se perceber que a relação 

entre inclusão e formação continuada dos profissionais que estão lidando com  

alunos deficientes precisa ser orientada e  estruturada em bases sólidas de 

apoio e eqüidade. Ou seja, o trabalho em equipe mostra-se uma ferramenta 

imprescindível ao cotidiano escolar inclusivo e com um papel social de respeito 

às diferenças. Para uma escola realmente inclusiva, é necessária uma equipe de 

trabalho coesa, unida e esclarecida. Segundo a autora, isso se mostra 

importante pelo fato de que “[...] o trabalho em equipe é um fator fundamental 

nessa tentativa de auxiliar os professores a adotar formas de trabalhar que 

tenham em conta os alunos da classe, incluindo aqueles que necessitam de 

maior apoio pedagógico” (p.10). 

Entendo que trabalho pedagógico, não só com alunos deficientes, mas 

com todos os incluídos no sistema regular de ensino, orienta-se como tendo um 

norte que prime pela inovação e empenho na mudança de posturas. Essa 

inovação e empenho passam pelo viés da formação do professor, seja ela inicial, 

seja continuada, pelo fato de que a inclusão, como conseqüência de um ensino 

de qualidade para todos os alunos, provoca e exigem da escola novos 

posicionamentos. Além disso, é um motivo a mais para que o ensino se 

modernize e para que os professores aperfeiçoem as suas práticas, pensem no 

que estão fazendo, com quem estão lidando, que subjetividades estão formando; 

afinal, tenho vivenciado que o sucesso da inclusão depende, em grande parte, 

do trabalho pedagógico adequado às diversidades dos discentes no cotidiano 

escolar (DRAGO, 2003). 

 
No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de 
reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que 
todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades 
educacionais e sociais oferecidas pela escola. Isto inclui o currículo corrente, a 
avaliação, os registros e os relatórios de aquisições acadêmicas dos alunos 
(MITTLER, 2003, p. 25). 

 

Nesse sentido, a literatura atual mostra que é possível que se tenha a 

plena inclusão dessas pessoas no contexto educacional em qualquer nível, 

desde que se tenha como prerrogativa essencial a busca constante da 

qualificação profissional, pessoal, afetiva, intelectual e social de todos os 

envolvidos nesse processo, ou seja, pais, professores, escola, comunidade, 

sociedade civil organizada, Poder Público, dentre outros. 

Mas, diante do até aqui exposto, como vêem, o que entendem, que 

concepções têm os profissionais da realidade pesquisada sobre o que seja a 
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inclusão de pessoas deficientes na educação regular? Que papel terá a escola e 

o Poder Público na instauração desse novo paradigma educacional? 

Nas entrevistas, percebi que alguns profissionais e responsáveis pela 

educação do município de Vitória não têm claro para si o que seja a inclusão. 

Alguns ainda a vêem como aquela educação especial, realizada num local 

especial; ou como algo que se realiza somente com a presença da criança na 

escola, sem nenhuma grande mudança no contexto regular, em função da 

existência de um laboratório ou mesmo por existir um estagiário de apoio. 

Outro aspecto constatado foi a confusão da terminologia utilizada e que 

se concretizou nas falas. Pude perceber que o que a teoria tem tentado 

sistematizar, em relação à pessoa deficiente, não tem se refletido no discurso de 

quem está à frente da educação, ou seja, ainda são usados os termos: portador 

de necessidade educativa especial, necessidades educativas especiais como 

sinônimos para se referir a todas as pessoas deficientes; e pessoa deficiente ou 

com deficiência como algo carregado de preconceito, de caráter segregativo e 

incorreto. Ainda ficou evidente que, apesar de os estudos e de a teoria 

salientarem que os termos podem estar carregados de preconceitos que, por sua 

vez, podem interferir no contexto socioeducativo, alguns profissionais que estão 

no comando de cargos políticos não têm percebido esse erro. 

 
Inclusão é um aluno com necessidade educativa especial de estar num 
ambiente, que pode ser a sala de aula, mas com um atendimento especial, 
porque, para o professor regente, pode ser desgastante (COORDENADORA do 
laboratório pedagógico). 
 
A criança portadora de necessidades educativas especiais, ela precisa ser 
integrada no contexto escolar e na sociedade (SECRETÁRIO da Educação). 

 

Essa fala traz uma série de contradições em relação tanto à 

nomenclatura quanto ao que realmente seja a inclusão de pessoas deficientes 

nas escolas regulares. Observa-se que a coordenadora não expõe a 

possibilidade de um trabalho regular sem um acompanhamento especializado, 

ou seja, para que a inclusão aconteça, é necessário o acompanhamento 

especializado, no entanto, não explicita o fato de que, geralmente, o professor 

regente fica desgastado por não ter uma formação inicial sólida e continuada 

sistemática, um apoio pedagógico intra-escolar, por exemplo, que vá auxiliá-lo 

em seu cotidiano. Além disso, essa fala supõe que o indivíduo com necessidade 

educativa especial pode ter alguma deficiência que o professor não dê conta, 
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quando, por outro lado, pode estar passando por alguma necessidade 

momentânea.  

Outro aspecto interessante está na fala do secretário de Educação. Ora, 

todas as escolas possuem pessoas vivenciando momentos de necessidades 

educativas especiais em todas as turmas, isso pelo fato de que, além de a 

escola ser uma representação da heterogeneidade social e, com isso, trazer em 

seu bojo vários exemplos de contextos familiares, religiosos, étnicos, dentre 

outros; as necessidades educacionais especiais, como foi explicitado, neste 

mesmo capítulo, podem atingir qualquer pessoa em qualquer momento de sua 

vida escolar.  

Diante disso, essas duas falas revelam que, apesar de os entrevistados 

ocuparem cargos de destaque no cenário educacional do município de Vitória, 

ainda permanecia cristalizada a idéia de que a inclusão requer um atendimento 

especial alheio ao cotidiano escolar, além de se ter uma grande confusão entre a 

terminologia usada e a quem realmente ela se refere. 

Porém, duas falas precisam ser observadas: a da professora regente da 

turma onde a pesquisa foi realizada e a da assessora de Educação Especial. A 

primeira merece destaque por apresentar uma visão de inclusão e de pessoa 

com deficiência muito próxima daquelas destacadas pela literatura 

contemporânea e que se foi construindo com o passar do tempo e com a 

divulgação de estudos que tinham como temática central esse processo de 

escola para todos, atendendo às diferenças e especificidades de cada um. A 

segunda por mostrar uma ambigüidade de valores e posicionamentos, ou seja, 

ao mesmo tempo em que tem claro o que seja integração, inclusão e outros 

termos, ainda defende um serviço especializado e paralelo ao trabalho escolar 

regular. 
 

Eu tenho algumas experiências de estar trabalhando com crianças que têm 
algum tipo de deficiência, de diferença, e eu sei que estar junto do grupo 
somente não soa como inclusão. [...] eu acho que a inclusão nunca vai ser desse 
jeito, você tem que garantir uma série de outras coisas para que ela ocorra. É 
importante que haja criança deficiente junto com as outras? É, mas não é só 
isso. E a nossa formação? E o número de alunos? E o apoio curricular e 
pedagógico? E o trabalho em equipe? Isso tudo é importante para garantir que 
ela aconteça plenamente (PROFESSORA observada do CMEI). 
 

Pra gente a inclusão é um direito social, não só a questão da escola, mas tudo, 
quer dizer, desde a estrutura física quanto a nós, profissionais, estarmos 
recebendo esse tipo de aluno. Antigamente o aluno tinha que se adaptar, né? 
Agora nós que temos que estar nos adaptando. Hoje nós já conseguimos 
enxergar uma mudança, hoje já tem uma aceitação maior desse aluno pela 
escola, coisa que não acontecia há até um tempo atrás (ASSESSORA de 
Educação Especial). 
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Essas falas remetem aos pressupostos vygotskyanos, quando esse 

teórico destaca estudos que envolviam as pessoas com deficiência no contexto 

escolar e social. Vygotsky enfatizava que a criança deficiente tem todas as 

condições necessárias, dentro de suas possibilidades e peculiaridades, de 

aprender e se desenvolver por meio dos estímulos, tanto internos quanto 

externos, para se superar e se ver como parte de um processo, pois, “[...] ao 

considerar crianças com diferentes tipos de incapacidades e deficiências, ele 

rejeitava a caracterização descritiva e quantitativa, assumindo um enfoque 

qualitativo, que tratava de capturar a organização peculiar de suas funções e 

condutas” (GÓES, 2002, p. 97). Ou seja, ele via as possibilidades de 

crescimento e aprendizagem desse indivíduo pelo viés de suas aquisições 

qualitativas e não como mera descrição do que não poderiam fazer. 

Vygotsky considerava a educação escolar regular – a obra deixada pelo 

autor permite fazer tal afirmação – o meio mais propício para que a criança 

deficiente alcançasse seu lugar numa sociedade justa, igualitária e livre dos 

preconceitos acerca da deficiência e da diversidade. Para tanto, lutou muito 

contra a escola especial que encerrava o indivíduo em sua anormalidade e 

deficiência, relegando-o ao contato somente com outras pessoas deficientes, 

escondendo-o do mundo normal (VYGOTSKY, 1997b; EVANS, 2001). Vygotsky 

baseava seus estudos (e isso no final do século XIX e início do século XX) na 

inclusão desses indivíduos nas escolas normais, ou mesmo na normalização da 

escola especial, para que todas as pessoas tivessem acesso à educação geral, 

respeitando suas peculiaridades, e fazendo-os pensar, agir e interagir para a 

normalidade. 

Segundo Vygotsky, a escola não só deveria adaptar-se às 

insuficiências das crianças deficientes, mas também lutar contra elas, 

objetivando superá-las. Nesse contexto, vale salientar duas passagens 

dos estudos vygotskyanos que tocam o pensamento contemporâneo da 

escola inclusiva, além de fazerem uma crítica, ainda presente nos dias 

atuais, às escolas especiais; assim como suscita o desejo de resgatar 

tantos indivíduos dos "baús preconceituosos" aos quais estão encerrados. 

Vygotsky, então, salienta: 
 
A criança cega ou surda pode obter o mesmo desenvolvimento que o normal, 
porém as crianças especiais alcançam de modo distinto, por um caminho 
distinto, com outros meios, e para o pedagogo é importante conhecer a 
peculiaridade do caminho pelo qual deve conduzir a criança (1997b, p.17). 
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A escola especial se destaca pela deficiência fundamental de que encerra seu 
educando [...] no estreito círculo da coletividade escolar, em que cria um 
micromundo isolado e fechado, onde tudo está acomodado e adaptado ao 
defeito da criança, tudo está centrado na insuficiência física e não o introduz na 
autêntica vida (1997b, p. 59). 

 

Os estudos vygotskyanos que enfocam a criança normal e deficiente 

deixam claro que o autor percebia, no viés social, o caminho para o 

desenvolvimento do trabalho psicoeducacional dos indivíduos deficientes. Em 

muitos momentos de sua obra, Vygotsky mostra que a criança cega ou surda só 

percebe sua anormalidade porque o contexto social a discrimina de tal modo que 

a enclausura num mundo onde a anormalidade e as deficiências são sua única 

expressão concreta de apropriação intersubjetiva. À escola e à sociedade, 

segundo o autor, caberia o papel de resgatar todos os indivíduos marginalizados, 

afinal "[...] a plena validez social é o ponto final da educação, já que todos os 

processos de supercompensação estão dirigidos à conquista de uma posição 

social" (1997b, p. 48). 

 
No campo da defectologia,8 Vygotsky argumenta que essas leis gerais do 
desenvolvimento são iguais para todas as crianças. Ele ressalta, entretanto, que 
há peculiaridades na organização sociopsicológica da criança com deficiência e 
que seu desenvolvimento requer caminhos alternativos e recursos especiais 
(GÓES, 2002, p. 99). 

 

 Nesse sentido, de acordo com os pressupostos de Vygotsky, ao participar 

do contexto sócio-histórico e cultural da sociedade à qual está integrada, a 

criança normal ou deficiente, tem contato com os outros no contexto social de 

forma mais sistemática, por meio dos conhecimentos acumulados pela 

humanidade e pelas contribuições que os indivíduos recebem de seus pares, 

para, assim, num processo de apropriação e transformação, ir fundamentando-

se. 

 Retomando os pressupostos de Vygotsky do início do século XX até o 

contexto atual da pesquisa educacional, percebe-se que a educação da pessoa 

deficiente ainda ocupa um lugar, como muita coisa na educação de modo geral, 

controverso, ambíguo e que precisa ser estudado e investigado. Porém, pode-se 

afirmar que o processo inclusivista é algo possível de ser implementado quando 

se tem em mente uma escola de qualidade para seres humanos que possuem 

infindáveis possibilidades, qualidades e necessidades. Ou seja, como salienta 

Mantoan (2003, p. 63), “[...] as escolas de qualidade são espaços educativos de 

                                                           
8 Ciência desenvolvida por Vygotsky para o estudo de pessoas com deficiência ou transtornos de 
desenvolvimento. 
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construção de personalidades humanas autônomas, críticas, espaços onde 

crianças e jovens aprendem a ser pessoas”. Uma educação que veja a pessoa 

em toda a sua plenitude de possibilidades é possível quando realmente se quer. 
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5  
O Estudo Realizado no Cotidiano: Vozes Vivas de uma 
História 

 
 
 
A emoção, a inquietude aparecem em nós 
cada vez que se rompe o equilíbrio entre 
nós e o meio ambiente  

(VYGOTSKY). 
 

 
 Neste capítulo, são apresentados dados e discussões acerca do modo 

como o cotidiano escolar pesquisado está estruturado, organizado, bem como o 

modo como é vista a infância, a Educação Infantil e a inclusão da criança 

deficiente pelos atores sociais que compõem o dia-a-dia escolar. A partir de 

observações e entrevistas com professores, auxiliares, pedagoga, diretora, 

professora regente da turma observada, e, principalmente, as crianças que 

compunham a turma do Pré A, tentarei entender como o discurso teórico e o 

discurso do Sistema Municipal de Ensino de Vitória se refletem na práxis diária. 

 Para tanto, este capítulo está subdividido em três partes que abrangem, 

respectivamente: a) o Centro de Educação Infantil, seus sujeitos e sua realidade; 

b) as crianças, seus sonhos, concepções, desejos, esperanças, medos, falas; c) 

a presença da criança deficiente na sala regular. 

 

 

 

5.1. 
O Centro Municipal de Educação Infantil Vista Linda: seus Sujeitos e 
sua Realidade 
 
 
Localização e histórico da instituição – O Centro Municipal de Educação 

Infantil do Sistema Municipal de Ensino de Vitória que serviu de base para esse 

estudo será designado por CMEI Vista Linda. Localiza-se num bairro que possui 

peculiaridades que o diferenciam dos demais da Capital capixaba. 

 O bairro onde o CMEI Vista Linda está localizado, de acordo com os 

índices de desenvolvimento humano e renda per capta do município de Vitória 
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descritos no capítulo 1 deste estudo, caracteriza-se como um bairro carente de 

infra-estrutura, de áreas de lazer, de áreas sociais, dentre outros recursos que 

geralmente faltam aos bairros formados por uma população pertencente às 

classes menos favorecidas economicamente. Porém, essa comunidade fica 

cercada de bairros nobres da Capital, isto é, bairros que são o centro financeiro 

e econômico; que possuem infra-estrutura de alta qualidade; clubes esportivos e 

boates freqüentadas pelas classes média-alta e alta da sociedade de Vitória; o 

maior shopping center do Estado do Espírito Santo; restaurantes requintados; 

escritórios de empresas, de advocacia e consultórios médicos; repartições 

públicas municipais, estaduais e federais. 

 Em outros Estados, talvez esse bairro fosse considerado favela, porém 

uma característica do Espírito Santo é que não se faz distinção entre bairro e 

comunidade. Também não são usados os termos favela e subúrbio para se 

designar lugares pobres e/ou distantes do centro. Dessa forma, tanto o bairro 

quanto a comunidade apresentam a mesma definição e significado prático, não 

sendo usado o termo favela para se referir a uma comunidade caracterizada por 

pessoas de baixa renda. 

 O CMEI Vista Linda atende a crianças de zero a seis anos pertencentes 

tanto ao bairro em que está localizado, quanto crianças de outros que ficam em 

seu entorno. Tem a característica de, conforme relato da diretora, atender à 

maioria das crianças moradoras do morro onde está localizado.  

 De acordo com as informações colhidas com a direção e o serviço 

pedagógico do CMEI, existem crianças das mais variadas classes sociais, 

crianças que se alimentam regularmente – que fazem todas as refeições diárias 

em casa, crianças que têm como base a alimentação oferecida pelo CMEI, 

crianças que moram somente com a mãe e os irmãos, com os pais, com os 

avós, em suma, as mais variadas formas de família residente no bairro.  

 Como o Centro de Educação atende, em sua maioria, a crianças do 

próprio bairro, essas, por sua vez, residem em casas que variam de barracos de 

madeira a casas de alvenaria, porém sem as mínimas condições de infra-

estrutura adequadas. 

 Nesse contexto socioeconômico, “[...] o CMEI Vista Linda foi fundado em 

27 de novembro de 1992, a partir da necessidade que esses pais tinham de 

possuir um lugar onde deixar os filhos enquanto trabalhavam, já que a ênfase 

anterior era de cuidar dessas crianças, como uma creche mesmo” (LÚCIA – 

Diretora). 
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 Conforme relato da diretora, após a construção do Centro de Educação, o 

bairro onde se localiza obteve algumas melhorias no que se refere a acesso com 

rampas e escadarias, rede de esgoto e água encanada, iluminação pública e 

coleta de lixo. Entretanto, salientou: “[...] tudo é ainda muito difícil por causa das 

condições físicas. Os carros só chegam até aqui e tudo o que vai para o morro 

tem que ser carregado, por isso tem tanto lixo nos becos e nas encostas, o 

caminhão não sobe até lá” (LÚCIA). 

O CMEI Vista Linda e sua infra-estrutura – o Centro Municipal de Educação 

Infantil Vista Linda é constituído por oito salas de aula; uma sala de uso comum 

dos professores; uma sala de direção; uma sala para os pedagogos; sala de 

vídeo; sala de informática; secretaria; cozinha com despensa, área de serviço e 

lavanderia; banheiros para crianças e professores em número suficiente e 

equipados com chuveiros, pias e sanitários próprios para as crianças; pátio 

interno com refeitório; dois pátios externos, sendo um na parte de cima do CMEI 

e outro na parte de baixo; solário específico para as crianças do berçário; além 

de depósitos de material didático e de limpeza (Foto 1). 

 

 Foto 1 – Entrada do CMEI 

  

 O CMEI Vista Linda possuía um total de 402 crianças matriculadas no 

ano de 2004, em seus turnos matutino e vespertino, distribuídas por um total de 

dezesseis turmas: oito em cada turno. Esse número de matrículas segue um 

parâmetro determinado pela Secretaria de Educação e que varia de unidade 

para unidade, de acordo com o tamanho das salas e a faixa etária das crianças, 
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conforme preconiza a Lei nº 4.747/98, que instituiu o Sistema Municipal de 

Ensino de Vitória. 

 

Tabela 8 - Número de alunos/turmas/turno CMEI Vista Linda 

   Matutino Matutino Vespert. Vespert. 

Turma N/turmas Total/aluno N/turmas N/alunos N/turmas N/alunos 

BerçárioI 02 50 01 25 01 25 

BerçárioII 02 50 01 25 01 25 

Maternal 03 75 01 25 02 50 

Jardim I 03 77 02 50 01 27 

Jardim II 03 75 01 25 02 50 

Pré 03 75 02 50 01 25 

Total 16 402 08 200 08 202 
Fonte: Secretaria do Centro Municipal de Educação Infantil Vista Linda 

          

 Na tabela 8, pode-se ter uma visão geral do quantitativo de turmas e 

alunos por turno de funcionamento. Desse total, três apresentavam diagnóstico 

de deficiência (dois com deficiência mental e um com deficiência auditiva).  Para 

esse total de alunos e turmas, a escola contava com vinte e quatro professores, 

oito auxiliares de serviços gerais, quatro cozinheiras, quatro vigilantes, duas 

pedagogas, uma diretora, estagiárias de sala de aula e de Educação Especial e 

duas assistentes de secretaria. Esses profissionais serão apresentados no 

próximo item deste mesmo capítulo. 

 Retomando a descrição da escola, as salas de aula são arejadas e 

claras; possuem boa luminosidade natural e artificial; são equipadas com jogos 

pedagógicos, jogos industrializados e brinquedos diversos; mesas e cadeiras 

próprias para o tamanho das crianças nas salas de jardim I e II e pré; possui 

colchões e almofadas nas salas de berçário e maternal, além de móveis 

específicos para o berçário. As salas são decoradas com cartazes e murais que 

mudam de acordo com o trabalho que está sendo realizado. Como são espaços 

de constantes exposições de trabalhos das crianças, as salas possuem cantos 

com fantoches, fantasias, livros de histórias infantis, rádio com toca-fitas e CD e 

ventiladores de teto e todas elas possuem amplas janelas. Um fato que chamou 

a atenção foi o cuidado constante com a limpeza das salas, dos móveis e 

demais dependências, pelas auxiliares de serviços gerais, como pode ser visto 

nas Fotos 2 e 3. 
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 Foto 2 – Sala de aula 
 

 

 

 Foto 3 – Sala de aula 
 

 As salas dos professores, diretora, secretaria e pedagogos também são 

arejadas, claras, com luminosidade natural e artificial. São limpas e organizadas 

e todos são responsáveis pela ordem e manutenção. Não são muito amplas. A 

sala dos professores possui mesa e cadeiras acolchoadas, um refrigerador, 
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persiana na janela, ventilador de teto e um purificador de água. As salas da 

direção, secretaria e pedagogos possuem móveis específicos, além de armários 

de aço e de madeira, computadores, máquinas fotocopiadoras – uma na 

secretaria e outra na sala da direção, aparelho telefônico e fax. 

 O CMEI Vista Linda teve de ser construído em forma de prédio com dois 

pavimentos, o que não é regra no Sistema Municipal de Vitória, já que a maioria 

dos Centros de Educação Infantil são edificados em forma de andar térreo. No 

primeiro andar do CMEI Vista Linda, estão localizados: as salas dos professores, 

secretaria, cozinha, refeitório e pátio interno, banheiros dos alunos e 

professores, sala da direção, sala de vídeo, sala de informática, despensa, três 

depósitos de materiais, lavanderia, duas salas de aula, bebedouro e lavatórios 

(Fotos 4 e 5).  

 

 

 Foto 4 – Lavatório em destaque e bebedouro ao fundo 
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 Foto 5 – Refeitório e pátio interno 

 

 Para se chegar ao segundo piso, tem-se uma rampa que dá acesso 

às demais salas de aula, sala dos pedagogos, solário, banheiros para as 

crianças e pátio externo como mostrado nas Fotos 6, 7 e 8. 

 

 

 Foto 6 – Rampa de acesso ao segundo piso 
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 Foto 7 – Vista do pátio externo superior 
 

 

 Foto 8 – Solário para crianças do berçário e maternal 

 

 No que se refere às áreas comuns às crianças, o CMEI possui um 

refeitório (Foto 9) que também serve como pátio interno para festas, 

comemorações, reuniões e outros eventos. Esse espaço possui mobiliário 

próprio com mesas e cadeiras para que todas as crianças comam sentadas e em 
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grupo; possui balcão tipo self service para que as crianças possam, na medida 

do possível, servirem-se de acordo com sua vontade.  

 Para a alimentação, uma política implementada pela Secretaria de 

Educação de Vitória instituiu a utilização de pratos e canecas tipo duralex, 

acabando com os pratos e canecas de polipropileno em todas as unidades de 

ensino. O CMEI Vista Linda também os utiliza em seu cotidiano em todas as 

turmas. A alimentação é fiscalizada por uma equipe de nutricionistas do próprio 

sistema de ensino que trabalha com cardápios específicos para cada realidade 

escolar, ou seja, “[...] cada escola e CMEI possui seu cardápio de acordo com 

sua demanda e realidade socioeconômica”, como informou o secretário de 

Educação. 

 

 

 Foto 9 – Vista do refeitório, mesas cadeiras e balcão 
 

 A cozinha é equipada com todos os utensílios necessários e próprios de 

uma cozinha industrial; todas as cozinheiras possuem uniformes e seguem 

regras rígidas de observação da higiene pessoal e alimentar, de acordo com a 

diretora. A comida é feita na cozinha e encaminhada em bandejas próprias para 

o balcão  (Foto 10) para que as crianças do maternal, jardim I e II e pré possam 

se servir, cada turma no seu horário, devido ao espaço que não comporta todas 

as crianças sentadas, e sim somente duas turmas por vez. No CMEI Vista Linda, 

as crianças recebem duas refeições diárias, no caso do turno matutino – no qual 

  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212124/CA



 112

se desenvolveu esta pesquisa – as crianças tinham o desjejum logo depois que 

chegavam e o almoço.   

 

 

 Foto 10 – Crianças almoçando e se servindo 

 

 A sala de vídeo possui uma televisão de 29 polegadas, videocassete, 

ventilador de teto e colchões para que as crianças pudessem ficar deitadas ou 

sentadas de acordo com sua vontade; não é ampla e só tem capacidade para 

uma turma de alunos por vez. Logo, como observado, segue cronograma de 

agendamento feitos pelos professores e orientado pela pedagoga para sua 

utilização.  

 A sala de informática, assim como a de vídeo, não é ampla, porém é bem 

ventilada e iluminada, é equipada com aparelhos de computação próprios para a 

idade das crianças de zero a seis anos, possui cadeiras e mesas adequadas 

para as máquinas e também segue horário agendado de acordo com o interesse 

de cada professor. Durante o processo de pesquisa, pude observar que a turma 

de crianças do pré A, que fez parte desta pesquisa, utilizava constantemente a 

sala de vídeo, porém não foram observados momentos de utilização da sala de 

informática. 

 No segundo piso, localiza-se o pátio externo, que é composto por uma 

área de piso grosso de cimento com dois jogos de amarelinha pintados e em 

outra área separada por plantas e coberta por areia (Foto 11), onde estão dois 
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brinquedos de ferro. O pátio não é coberto, o que prejudica sua utilização tanto 

em dias chuvosos quanto em dias de sol muito forte. O pátio não é muito amplo 

e não possui brinquedos do tipo balanço, escorregador, gangorra e outros. Tem 

capacidade para quatro turmas de alunos por vez. Entretanto, de acordo com a 

diretora, somente duas turmas podem ficar no pátio em cada momento. 

 

 
      Foto 11 – Vista dos brinquedos fixos do pátio externo 

 

 As atividades desenvolvidas no pátio externo, como foi observado nos 

momentos em que estive presente, são livres, para que cada criança faça o que 

quiser dentro das possibilidades que o espaço oferece. Não foram observados, 

nesse período, momentos de exploração dos jogos pintados no chão e nem 

momentos em que os professores desenvolvessem atividades coletivas 

programadas sistematicamente, com a exceção de um dia em que presenciei as 

estagiárias desenvolvendo uma atividade planejada no momento de sua 

execução, conforme as Fotos 12, 13 e 14: 
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 Foto 12 – Brincadeira direcionada no pátio externo superior 

 

 

 

  Foto 13 – Brincadeira direcionada no pátio externo superior 

  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212124/CA



 115

 

 Foto 14 – Brincadeira direcionada no pátio externo superior 

 

 No que tange ao tipo de material didático-pedagógico de consumo, 

permanente e de limpeza existentes, de acordo com a Lei Municipal nº 

4.435/1997, que implantou os caixas escolares no município de Vitória, cada 

unidade de ensino gerencia seus recursos conforme sua necessidade. Alguns 

materiais comuns como papel ofício, de limpeza básica e formulários de 

documentação oficial, por exemplo, são enviados pela Secretaria de Educação; 

o restante é de responsabilidade da direção com a parceria do corpo docente e 

técnico-administrativo, de acordo com a necessidade de cada escola ou centro 

municipal de Educação Infantil. 

 O CMEI Vista Linda possui material de consumo pedagógico variado em 

abundância e disponível para uso docente e discente dentro do planejamento 

previsto; jogos e brinquedos educativos em perfeitas condições para uso 

constante e trocados à medida que vão estragando; dois aparelhos de televisão 

de 29 polegadas; dois aparelhos de videocassete; um rádio com toca-fitas e CD 

em cada sala de aula; uma aparelhagem de som profissional para festas, 

eventos e comemorações com microfone; três máquinas fotográficas; mesas, 

cadeiras, armários, bebedouros; livros, revistas pedagógicas e jornais locais para 

uso de professores e alunos; painéis e quadros; computadores, impressoras e 

máquinas fotocopiadoras; encadernadora do tipo espiral; mesas pedagógicas 
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para as crianças na sala de informática; e todos os outros materiais de limpeza 

necessários para o bem-estar físico e social de crianças e funcionários. 

Corpo docente, técnico-administrativo e de apoio – como dito, o CMEI Vista 

Linda possuía, em 2004, um corpo docente composto por 24 professores. Esses 

professores eram responsáveis por dezesseis turmas de crianças cujas faixas 

etárias iam dos seis meses aos seis anos e onze meses, além de dois que eram 

responsáveis pelo desenvolvimento de projetos. À primeira vista, percebe-se que 

o número de professores é maior do que o de turmas, porém, de acordo com a 

diretora, isso se dá pelo fato de que, para as turmas de berçário I, existem três 

professores para cada uma e para as de berçário II, dois professores.  

 Esta pesquisa, como já salientado, teve como foco o turno matutino. 

Dessa forma, serão apresentados dados mais específicos acerca dos 

profissionais desse turno de funcionamento. 

 O CMEI Vista Linda conta, em seu turno matutino, com oito auxiliares de 

serviços gerais (ASGs) sendo quatro efetivas da própria Prefeitura Municipal de 

Vitória e quatro de firma terceirizada que presta serviços. Essas oito ASGs 

cumprem carga horária de oito horas diárias. Assim como parte das ASGs, as 

cozinheiras também cumprem carga horária de oito horas diárias e são 

contratadas pela mesma firma terceirizada. Os vigilantes, por sua vez, em 

número de quatro, são funcionários efetivos da Prefeitura de Vitória. 

 O nível de escolarização, de acordo com informações obtidas com a 

direção do CMEI, varia do fundamental incompleto ao completo. Nenhum tem 

ensino médio e também não constam analfabetos nesse quadro funcional. 

Quanto às atribuições de cada um, estas podem ser assim observadas, 

conforme relato da diretora: 

• Cozinheiras – são responsáveis pelo cozimento da merenda, preparação e 

servimento às crianças, ordem e manutenção das dependências da despensa e 

cozinha e não podem arrumar salas, lavar banheiros e/ou atividades que possam 

contaminar alimentos e utensílios domésticos; 

• Vigilantes – responsáveis pela entrada de pessoas na instituição. Também, 

quando solicitados, fazem algum trabalho de ajuda ao corpo docente ou, como 

salientou a diretora, “A gente, às vezes, precisa de alguém com um pouco mais 

de força, aí a gente solicita ajuda aos vigilantes”. 

• Auxiliares de serviços gerais –  nos centros municipais de Educação 

Infantil de Vitória, as ASGs possuem várias funções. No CMEI Vista Linda, essas 

funções correspondiam a arrumar e limpar as salas de aula, secretaria, pátios, 

refeitório, sala dos professores, direção e sala das pedagogas, lavar os 
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banheiros e cuidar da higiene física de todos os ambientes, exceto a cozinha e 

adjacências. Além disso, elas eram responsáveis pelo cuidado pessoal das 

crianças pequenas – berçário e maternal – e de outras que necessitassem de 

ajuda na hora de ir ao banheiro, beber água e coisas semelhantes. Um outro 

aspecto que me chamou a atenção foi o fato de que essas ASGs também tinham 

a função de “tomar conta” – como elas repetiam – das salas de aula do maternal, 

jardim I e II e pré, enquanto as professoras faziam seu horário de lanche que 

correspondia a vinte minutos. No período em que as ASGs ficavam nas salas, 

conforme observações feitas e transcritas no diário de campo, pude notar que 

nada de pedagógico era desenvolvido. As crianças ficavam desenhando, 

brincando ou correndo pela sala, porém não tinham um objetivo específico para 

aquele momento, a não ser o fato de ficar na sala enquanto a professora regente 

lanchava, o que geralmente era acompanhado por uma confusão generalizada 

entre as crianças. Assim registrei no diário de campo: 
A professora saiu para o lanche. As crianças ficaram com uma ASG que cuidava 
delas. Algumas brincavam de casinha, outras desenhavam, outras corriam, 
poucas eram aquelas que, por mais que a ASG pedisse, davam-lhe atenção. Só 
pararam para ouvi-la quando ela falou que era para arrumar a sala para poderem 
ir ao pátio (30-3-2004). 
 
 O que mais chamou a atenção não foi o fato de uma ASG ocupar o lugar 

da professora por um certo período de tempo, mas, sim, o fato de essa pessoa 

não possuir formação alguma para lidar com uma turma heterogênea de 

crianças. Assim, a falta de formação levava a algumas falas que poderiam 

comprometer até o trabalho pedagógico, bem como a autoridade da professora, 

como pode ser ilustrado na fala de outra ASG abaixo, já que não era sempre ela 

quem ficava com as mesmas crianças, e sim aquela que estivesse desocupada 

naquele momento: 

 
Olha aqui, quem tiver fazendo bagunça é para anotar o nome que eu vou levar 
para a Lúcia [diretora] e ela vai chamar os pais. E tem que respeitar, senão a 
coisa vai ficar feia para vocês (ASG – Diário de Campo – 8-3-2004). 
 

 Os momentos de observação desse período letivo em que o professor 

regente não estava presente na sala de aula revelavam uma certa insatisfação 

por parte das auxiliares de serviços gerais, ou seja, elas deixavam transparecer 

que estavam ali cumprindo uma tarefa que não seria delas. Na fala que se 

segue, isso fica bem claro: 
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Tanta coisa para eu fazer e tenho que ficar aqui com essas crianças. Tinha que 
ter uma pessoa só para isso (ASG – Diário de Campo – 10-5-2004). 
 

 Segundo a diretora do CMEI Vista Linda, as auxiliares de serviços gerais 

tinham que ficar com as crianças, pois não havia outros profissionais para esse 

serviço. Essa questão envolvendo a auxiliar de serviços gerais “tomando conta” 

das crianças nos momentos em que os professores saíam da sala suscita uma 

discussão que retoma a dicotomia existente entre o educar e cuidar. Tendo 

como foco analítico essa dicotomia, Nascimento et al. (2004, p. 53) analisaram a 

fala de profissionais responsáveis pela Educação Infantil e salientam: 

 
Em todas as entrevistas, muitos profissionais abordaram a questão do educar e 
do cuidar. Nos relatos, alguns acentuam o fato de que a importância educativa 
passou a ser reconhecida; outros falam de como o professor se sente 
desvalorizado ao fazer ‘coisas’ relacionadas ao cuidar, nesses casos, o cuidar 
está separado do educar e os professores acreditam que desvaloriza o 
profissional; para outros, ainda, o cuidar e o educar caminham juntos. Estes se 
remetem à visão da criança como um todo. 
 

 A pesquisa desenvolvida por Nascimento et al. (2004) remete a algumas 

questões referentes ao cotidiano observado: será que as ASGs eram preparadas 

para esse serviço? Será que, assim como os professores, elas não se sentiriam 

desvalorizadas por ter que ficar cuidando das crianças? Essas indagações 

sugerem que essa questão relacionada com a formação também dessas 

profissionais, deve ser revista para que esse paradoxo seja analisado de forma 

sistemática por todos os envolvidos no processo educativo, já que, de acordo 

com o estudo de Nascimento et al. (p. 57), 

  
O discurso oficial incorporou o educar/cuidar, como fez com outros conceitos, em 
outros momentos da história. No entanto, há textos que mencionam 
educar/cuidar, supondo – com o uso da barra inclinada / - tratar-se de um só 
processo; outros se referem a educar e cuidar, assumindo – com a conjunção 
aditiva – que se trata de duas dimensões; outros, ainda, falam de educação e de 
cuidado infantil aproximando esta expressão de educação e desenvolvimento 
infantil. 
 

 Nesse contexto, o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 23) sugere que “[...] os 

debates em nível nacional e internacional apontam para a necessidade de que 

as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada as funções 

de educar e cuidar. [...]. As novas funções para a educação infantil devem estar 

associadas a padrões de qualidade”. 

• Corpo docente e técnico-administrativo – o corpo docente e técnico-

administrativo lotado no turno matutino desse CMEI era composto por doze 
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professores, uma pedagoga, duas estagiárias, a diretora e uma auxiliar de 

secretaria. 

 A diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Vista Linda é 

graduada em Pedagogia e possui dois cursos de Especialização na área 

educacional, um em Planejamento Educacional e outro em Psicopedagogia. Tem 

dezenove anos de atuação no sistema de ensino de Vitória, sendo sete anos 

como pedagoga em escola de Ensino Fundamental e o restante como pedagoga 

da Educação Infantil. Há dois anos ocupa seu primeiro mandato como diretora.1 

Também relatou que é funcionária efetiva e concursada do município de Vitória e 

que sempre trabalhou com o ensino público e ocupa o cargo de pedagoga.2 

 Quanto à forma de chegada ao cargo de direção, Lúcia contou: 

 
Eu já trabalhava aqui há nove anos como pedagoga, primeiro no turno matutino 
e depois no turno vespertino. Quando teve a primeira eleição3 para diretor, eu 
não quis me candidatar, aí a outra pedagoga se candidatou e foi eleita. Quando 
teve a segunda, novamente me pediram, mas meus filhos eram muito pequenos. 
Aí, na terceira eleição, os professores me colocaram na parede e eu me 
candidatei e fui eleita com 99% dos votos válidos. 

 

 No que tange à sua formação continuada, tanto como pedagoga quanto 

diretora Lúcia, contou que costuma participar regularmente de congressos, 

seminários e cursos de capacitação na sua área de atuação. Argumentou 

também: “[...] como não pretendo ficar na direção para sempre, estou sempre me 

atualizando para quando voltar para o cargo de pedagoga não ficar perdida”. 

Além disso, disse que tem lido muito sobre a Educação Infantil. 

 Aos onze professores regentes, à professora de projeto e às duas 

estagiárias foi entregue um questionário (Apêndice C) com alguns itens que 

objetivavam conhecer quem eram, quanto tempo de magistério tinham, bem 

como obter outras informações. Em relação ao corpo docente lotado no turno 

matutino, o CMEI Vista Linda está assim caracterizado: 

 
 
 
 

                                                           
1 As atribuições dos diretores de escola e CMEIs do município de Vitória encontram-se destacadas 
na Lei nº 4.747/98 em anexo. Esse é um cargo comissionado. 
2No Sistema Municipal de Ensino de Vitória, não existem os cargos de orientador e supervisor 
educacional, mas sim o de pedagogo que abrangeria essas duas funções. 
3 Para ser diretor de escola e/ou CMEI, o profissional tem que pertencer ao quadro efetivo do 
magistério municipal, tem que ter curso superior na área educacional e possuir cinco anos de 
experiência docente e/ou técnico-administrativa. 
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Tempo de serviço no magistério – o grupo de professores, com exceção das 

estagiárias que serão apresentadas posteriormente, pode ser assim visualizado: 

 

Tabela 9 - Tempo de serviço no magistério 

Tempo de Serviço Nº de Professores 

0 – 5 anos 00 

6 – 10 anos 04 

11 – 15 anos 00 

16 – acima anos 07 

Total 11 

 

 Na tabela 9, pode-se perceber que a maior parte do corpo docente que 

respondeu às perguntas possui experiência no magistério, e a maioria possui 

tempo igual ou superior a dezesseis anos de trabalho, o que pode fazer com que 

o grau de experiência e saber prático acumulado seja um fator positivo no 

trabalho pedagógico, isso porque, de acordo com Tardif (2000, p. 11), “[...] os 

saberes profissionais se referem ao trabalho, como uma teoria se refere a um 

objeto ou a uma prática, mas vai mais longe, [...] os saberes profissionais são 

saberes trabalhados, saberes laborados, incorporados no processo de trabalho 

docente”. 

 Nesse sentido, cabe ressaltar aspectos da formação básica e continuada 

sistemática desse corpo docente que possui como visto uma longa experiência 

prática no magistério. Sobre o aspecto da formação e levando-se em conta que 

poderia ser marcada mais de uma alternativa, os professores revelaram que, do 

total respondente, onze possuem curso de magistério de Ensino Médio, 

acompanhado por dez que já concluíram o Ensino Superior. Desse total de 

professores já formados no curso superior, seis têm curso de Pedagogia e 

quatro têm outra licenciatura. Do total de professores, um está cursando 

Pedagogia. Vale ressaltar que cinco possuem especialização lato sensu em 

educação e um tem Mestrado na área educacional. 

 Esses números revelam um fator que pode ser visto como de extrema 

importância para o processo educacional como um todo, seja regular, seja 

especial: os professores desse CMEI, além de uma prática pedagógica calcada 

em vários anos de experiência, têm uma formação inicial e continuada 

sistemática, que pode ser vista como boa, dada à quantidade de profissionais 

que complementaram e/ou estão em fase de complementação de seus estudos 

nos níveis superiores de graduação e pós-graduação, o que pode contribuir, por 
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sua vez, para que a escola repense sua práxis cotidiana. Essa maneira de 

encarar a formação como fator de mudança tanto pessoal quanto 

socioeducativa, associada aos anos de experiência profissional, pode contribuir 

para o aprimoramento dos professores como profissionais, na medida em que 

eles passem a se perceber como “[...] responsáveis em sua autonomia, críticos 

em seu pensamento, exigentes em sua profissionalidade coletivamente 

assumida” (ALARCÃO, 2001, apud JESUS, 2002b, p. 29).  

 Outro fator observado no grupo de professores foi referente à formação 

continuada de forma mais assistemática, feita por meio de leituras científicas, 

participação em congressos, seminários, cursos com carga horária pequena, 

palestras e similares. Do total de respondentes, somente dois não destacaram 

participação em nenhum curso e/ou atividade do gênero no período de 2002 a 

2004. Os demais indicaram entre uma e cinco atividades de formação e/ou 

aprimoramento.  

 Dentre as respostas referentes às leituras mais recentes na área 

educacional, todos os professores destacaram entre um e cinco livros, além de 

textos e apostilas de grupos de estudos no biênio 2003/2004.  

 Em relação à atuação na Educação Infantil, todos responderam que foi 

por preferência e que as turmas em que atuavam em 2004 eram as de sua 

escolha. Sobre esse aspecto, vale ressaltar que o primeiro dia de observação e 

visita ao CMEI Vista Linda coincidiu com a reunião geral para escolha da turma 

que cada professor ficaria. A observação feita comprova o fato da preferência 

pela escolha, uma vez que não foram percebidas quaisquer insatisfações diante 

das escolhas. Nesse dia, as pedagogas e a diretora expuseram as turmas de 

cada turno, já que a reunião foi única para os dois turnos, e depois cada grupo 

se reuniu com sua pedagoga e decidiu quem ficaria com qual turma.  

 Concordando com Sirota (1994, p. 20), saliento que “[...] a situação da 

sala de aula é considerada como um lugar socialmente estruturado por várias 

redes de significação”. Assim, percebi que a escolha do professor que irá atuar 

nas salas deve ser um processo muito mais sério e que envolva anseios, 

desejos e aspirações, assim como experiências precedentes. 

 Quanto às estagiárias presentes no turno matutino, ambas são 

contratadas por um período de dois anos, possuem curso de Magistério no 

Ensino Médio e estão cursando Licenciatura Plena em Pedagogia em faculdades 

particulares da região da Grande Vitória. Ambas citaram alguns cursos de 

capacitação que têm freqüentado como forma de enriquecimento curricular, 

como salientaram, além de obras que têm lido em seus respectivos cursos que, 
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segundo elas, têm contribuído para que, ao mesmo tempo em que estudam, 

possam rever suas práticas. 

 Essas estagiárias,4 conquanto possuam a mesma formação, têm 

atuações diferentes no contexto do CMEI, de acordo com as regras de seus 

contratos, como informou a diretora. Em informações colhidas com as 

estagiárias em conversas informais e com as observações feitas, pude perceber 

que uma delas atuava como uma espécie de auxiliar na Educação Infantil. Essa 

estagiária agia como auxiliar de professores, como substituta em casos de faltas 

emergenciais de professores, além de assumir outras atividades no corpo 

técnico-administrativo. A outra atuava especificamente no auxílio à professora 

regente da turma observada do pré A, no atendimento a crianças deficientes, ou 

seja, é estagiária de Educação Especial. Esse processo é interessante, pois 

ambas são estagiárias da Prefeitura de Vitória, porém com contratos feitos em 

diferentes setores: Educação Infantil e Educação Especial. 

 No serviço de secretaria, o turno matutino contava com uma professora 

em laudo médico definitivo que, por não poder mais atuar na sala de aula como 

regente, foi designada pela Secretaria de Educação para trabalhar na secretaria 

do CMEI até sua aposentadoria. O CMEI Vista Linda contava ao todo com três 

auxiliares de secretaria, porém, durante o ano de 2004, uma das auxiliares veio 

a falecer num assalto à sua residência. Esse fato, conforme pude observar, 

chocou muito a comunidade escolar e local pelo fato de que essa profissional, 

também professora em laudo médico, já estava lotada nesse centro de educação 

há um bom período de tempo. Com sua morte, não foi colocada outra pessoa em 

seu lugar, segundo a diretora. Essa não substituição imediata foi necessária para 

que os funcionários não ficassem mais chocados ainda com a perda brusca e a 

substituição imediata de alguém que eles tanto gostavam. Ao profissional de 

secretaria cabem as funções de matrícula, rematrícula, organização de 

documentação das crianças e professores, preparação do livro de ponto diário, 

além de atender ao telefone, anotar recados e auxiliar a direção em assuntos 

administrativos, conforme relato da profissional do turno matutino em conversa 

informal. 

 O trabalho de acompanhamento pedagógico era feito por duas 

pedagogas, uma em cada turno. No turno matutino, a pedagoga é formada em 

Pedagogia e possui especialização lato sensu em Psicopedagogia. Tem quinze 

anos de serviço no Magistério, sempre como pedagoga. Desse total de tempo, 

                                                           
4 Para atuar como estagiária no Sistema de Ensino Municipal de Vitória, não é necessário ter o 
curso de Magistério de Ensino Médio, mas deve-se estar cursando Pedagogia. 
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segundo informações dela, treze anos foram dedicados exclusivamente à 

Educação Infantil e os outros dois ao Ensino Fundamental.  

 
 
 

5.2. 
As Crianças: suas concepções, desejos, esperanças, medos, 
olhares... 
 
 
 A sala do Pré A, que serviu de campo para as observações e entrevistas 

desenvolvidas, era composta por vinte e cinco crianças, sendo, desse total, treze 

meninas e dez meninos. Os dois alunos que faltam no cômputo geral eram duas 

meninas que foram transferidas pelas respectivas famílias logo no início da 

pesquisa. Essas vagas, até o final da pesquisa de campo (julho/04) não haviam 

sido preenchidas por outras crianças. 

 As crianças5 que compunham essa turma eram basicamente moradoras 

do bairro onde o CMEI está localizado. Algumas moram na parte de baixo, em 

comunidades que ficam ao redor do morro. Nesse contexto, a turma era 

composta, em sua maioria, por crianças vindas de famílias com renda básica de 

um salário mínimo, conforme informações da professora.  

 As crianças do Pré A, de acordo com informações da professora e da 

diretora, já estavam juntas desde o berçário I e, com algumas exceções, já se 

conheciam também da comunidade. Essa turma era heterogênea, sendo 

composta por algumas crianças que apresentavam, de acordo com o 

depoimento da professora, problemas emocionais, familiares e de deficiência 

diagnosticada.  

 O estudo aqui apresentado tem por finalidade entender como as crianças 

se relacionavam, se viam e se percebiam em interação com outras crianças e 

adultos. Ao estudar o indivíduo em sua inserção no coletivo escolar, não se pode 

deixar de lado também aspectos da vida particular, já que, conforme afirma 

Vygotsky (2001b, p. 63), “[...] a experiência pessoal do educando se torna a base 

principal do trabalho pedagógico”. 

 De acordo com Moll (1996, p. 172), “Vygotsky afirmou que o 

desenvolvimento da criança não pode ser compreendido por meio de um estudo 

do indivíduo. Deve-se também examinar o mundo social externo no qual aquela 
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vida individual se desenvolveu”. Essa fala de Moll, baseada nos estudos e 

pressupostos vygotskyanos, vem sugerir que as observações feitas no cotidiano 

escolar sejam analisadas a partir da vida cotidiana da criança em interação, 

construção, produção e apropriação sociocultural do meio que a rodeia, levando-

se ainda em consideração suas frustrações, decepções, medos e desejos, 

muitas vezes sublimados devido às condições afetivas e psicossociais. 

 Assim, ao observar, os relatos das crianças e as anotações do cotidiano 

analítico, refletindo sobre o dia-a-dia escolar, percebi que as crianças trazem 

pensamentos em relação às outras crianças, professores e escola que mostram 

ser um rico material para entender os relacionamentos intersubjetivos entre 

criança-criança e criança-adulto, e entre criança normal-criança deficiente. 

Afinal, como salienta Jobim e Sousa (2003, p. 83-84), 

 
A compreensão que o sujeito tem de si se constitui através do olhar e da palavra 
do outro. Cada um de nós ocupa um lugar determinado no espaço e deste lugar 
único revelamos o nosso modo de ver o outro e o mundo físico que nos envolve. 
[...], pois ser significa ser para o outro e, por meio do outro, para si próprio. É 
com o olhar do outro que me comunico com meu interior. Tudo o que diz respeito 
a mim chega à minha consciência através do olhar e da palavra do outro, ou 
seja, o despertar da minha consciência se realiza na interação com a 
consciência alheia [...]. Portanto, a construção da consciência de si é fruto do 
modo como compartilhamos nosso olhar com o olhar do outro. 
 

 Além das observações diárias, nesse tópico serão resgatadas falas das 

crianças a partir da entrevista coletiva descrita no capítulo 1. Essa entrevista 

teve papel crucial no delineamento deste tópico, pois pôde mostrar o quanto as 

crianças se constroem nas trocas interpessoais, tanto intra quanto extra-

escolares e que, por sua vez, influenciam no modo como agiam cotidianamente 

no CMEI serão apresentadas a seguir em breves episódios. 

♦ Episódio 01 – Ser ou não ser criança... 

 Na entrevista coletiva, perguntei às crianças o que era ser criança. Antes 

de elas responderem, pedi que pensassem um pouco. Depois de um tempo, dez 

crianças responderam que não sabiam, porém outras trouxeram respostas 

interessantes: 

 
As crianças servem para ajudar os adultos, também servem para deixar os pais 
felizes, porque se não tivesse criança não teria gente grande (BRENO). 
 
A criança serve para ajudar a mãe e serve também para, quando crescer, ficar 
grande e trabalhar mais (RENATA). 
 

                                                                                                                                                               
5 Uma descrição breve de cada criança, de acordo com as observações e entrevistas com a 
professora e conversas com as crianças, encontra-se no Apêndice D. 
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Criança é para nascer (GUTO). 
 
As crianças não podem ficar xingando por aí. Elas têm que ser boazinhas 
(ELDA). 

 
 É interessante observar que essas falas remetem ao fato de a criança ter 

que ajudar nas tarefas de casa. Além disso, das dezessete crianças 

entrevistadas, dez não quiseram responder ou alegaram não saber o que era ser 

criança. Das respostas obtidas, todas estavam correlacionadas com as 

destacadas acima. Também é interessante observar que uma fala faz alusão ao 

comportamento esperado pelo adulto para a criança, ou seja, o ser boazinha, 

não xingar, ou seja, se comportar bem diante da sociedade. 

 Em conversa com a professora, pude evidenciar que essas falas refletem 

aquilo que as crianças vivenciam em seu cotidiano social comunitário, ou seja, 

elas ajudam em casa enquanto os pais trabalham, tomam conta de irmãos mais 

novos enquanto os pais vão ao supermercado ou à feira, algumas pedem 

dinheiro e/ou vendem balas e chicletes nos sinais de trânsito, dentre outras 

atividades. Porém, de acordo com a professora, é comum os pais argumentarem 

que “[...] a criança precisa trabalhar para não ficar só brincando por aí e depois 

virar marginal” (PROFESSORA do Pré A repetindo a fala de uma mãe). 

 Essas falas das crianças deixam transparecer que o trabalho infantil pode 

influenciar no modo como elas se vêem e se percebem, como demonstrou 

Marques (2001) num estudo com crianças trabalhadoras de Belo Horizonte. 

 A partir dessas falas, foi questionado às crianças o que elas faziam em 

casa, se elas trabalhavam, se ajudavam os pais, enfim, o que faziam fora da 

escola  que não fosse brincar, já que um dos tópicos destacados por Marques 

(2001) era o brincar sendo substituído pelo trabalho e as implicações que essa 

troca trazia para o desenvolvimento global da criança. Das crianças que 

participaram da entrevista, quatorze responderam e relacionaram mais de uma 

atividade que tinham que realizar. Duas crianças não responderam (Tatiana e 

Sérgio) e uma (Elda) disse que não fazia nada, só brincava. 

 
Ela falou que não faz nada (WILLIAN). 
 
Eu só brinco, porque minha mãe não deixa eu trabalhar (ELDA). 
 

 Dentre as respostas dadas, a incidência maior foi de trabalhos 

domésticos como: lavar vasilhas, lavar banheiro, varrer casa, limpar quintal, 

arrumar a casa, guardar e dobrar roupas, tirar poeira dos móveis, dentre outras. 

Como dito, uma criança salientou que não fazia nada, só brincava. Diante da fala 
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de Elda, percebeu-se uma timidez muito grande, como se aquilo que ela acabara 

de dizer fosse errado. Além disso, outras crianças – e o vídeo revela isso de 

forma contundente – demonstraram desprezo em suas expressões faciais pelo 

fato de que Elda só brincava. 

 Assim como Marques (2001), Algebaile (2001) realizou um estudo em 

que a questão da criança trabalhadora também emergiu. Nesse estudo, a autora 

pôde evidenciar que algumas crianças manifestaram a idéia do trabalho como 

forma de servir aos outros. Não seria essa uma possível correlação entre o que 

as crianças disseram ser criança e o modo como expressavam a satisfação de 

trabalhar em casa? Além disso, Algebaile (2001, p. 134) traz algumas questões 

pertinentes para esta discussão: 

 
Como a escola vem enfrentando a ausência das crianças dos ‘bancos escolares’ 
e o crescimento da mão-de-obra infantil? Ela está consciente dessa realidade? A 
escola contribui, camufla, ignora, denuncia? A relação é escola-criança-trabalho 
ou trabalho-criança X escola? Urge que discutamos as questões pedagógicas 
[...]. 
 

 Percebia-se, na expressão das crianças, um orgulho muito grande em 

falar tudo o que faziam em casa, como se aquilo as tornassem importantes para 

os outros, para suas mães, seus responsáveis. Nesse contexto, percebe-se o 

quanto o outro influencia no desenvolvimento de nossa consciência sobre nós 

mesmos, ou seja, ao admitir que só brincava, Elda mostra que não realizava 

nada de concreto dentro de casa e que talvez, de acordo com as falas expressas 

pelas crianças sobre o que é ser criança, esse só brincar descaracterizaria a 

verdadeira concepção de ser criança enraizada em suas realidades sociais. 

Mesmo na fala de Willian, pôde-se perceber que, ao se expressar, ele trazia um 

tom de desprezo no modo como falava.  

 A fala de Elda, destacada anteriormente, aludindo ao fato de que só 

brincava, o que causou espanto nas outras crianças, pode refletir aquilo que 

comumente se ouve, ou seja, que a brincadeira é algo para ser feito quando não 

se tem nada de importante para fazer. Porém, nas palavras de Vygotsky (1991 a, 

p. 144), “[...] as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no 

brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e 

moralidade”. O brinquedo, entendido como o ato de brincar, para a criança, pode 

representar um momento de extrema importância, pois é um momento em que 

ela pode representar, por meio do simbólico, aspectos presentes em sua 

realidade. No ato do brincar, a criança vivencia e concretiza situações que, 

geralmente, já viveu ou ainda vive, seja em seu contexto social cotidiano, seja 
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em sua fantasia volitiva e desejada, pois, “[...] é no brinquedo que a criança 

aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, 

dependendo das motivações e tendências internas, e não dos incentivos 

fornecidos pelos objetos” (VYGOTSKY, 1991a, p. 109-110).  

 

♦ Episódio 02 – Passeio à brinquedoteca... 

 As crianças da turma do pré A foram visitar e conhecer a brinquedoteca 

do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Nos dias que antecederam o passeio, elas estavam 

superanimadas e empolgadas com a possibilidade de conhecer um lugar cheio 

de brinquedos, como enfatizava a professora, e diferente de suas realidades. 

Porém, a todo instante, eram lembradas de que só iria ao passeio quem se 

comportasse na sala de aula. No dia do passeio, algumas crianças não foram 

porque não haviam se comportado bem, de acordo com as regras do CMEI Vista 

Linda. 

 Ao chegarem à brinquedoteca, as crianças e os acompanhantes – a 

professora, a pedagoga, uma funcionária do CMEI e o pesquisador – foram 

recebidos pelos monitores que se apresentaram. A brinquedoteca é composta 

por duas salas, sendo uma para o primeiro momento: ouvir histórias; e outra 

para brincar depois da história. As crianças ficaram empolgadas com tantos 

jogos, brinquedos, fantasias, espelhos e outros apetrechos que elas não viam 

cotidianamente. No primeiro momento, as crianças ouviram, viram e participaram 

de uma história (Fotos 15 e 16). Todas se sentaram no chão e os monitores 

encenaram, como num teatro, uma história infantil. 

 
           Foto 15 – Visita à brinquedoteca e apresentação de história infantil 
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      Foto 16 – Crianças assistindo à encenação 

 

 Após a história, as crianças ficaram livres para brincar à vontade, desde 

que, como salientou um monitor, tivessem cuidado para não quebrar nada. As 

crianças, então, deram asas a toda sua emoção e imaginação e brincaram, 

criaram, se fantasiaram, correram, falaram, cantaram, tocaram, sentiram (Fotos 

17, 18, 19, 20 e 21). 

 

 
Foto 17 – Crianças brincando com os materiais disponíveis 
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 Nesse dia, alguns fatos interessantes aconteceram e precisam ser 

destacados, pois acabaram desconstruindo uma ordem que só as crianças em 

seu processo investigativo de construção conseguem realizar, ou seja, 

subverteram a ordem natural das coisas impostas pela escola e pela sociedade, 

e que contribui para que a criança que apresenta um comportamento que não 

seja o idealizado como normal passe a ser considerada desviante. Ou, como 

alertam Ferreira e Ferreira (2004, p. 38): 

 
Na escola aparecem critérios e conceitos que instituem a diferença, ora por 
parâmetros estatísticos como a média ou a moda; ora critérios que tomam as 
peculiaridades da forma ou a função de certas estruturas físicas das pessoas e, 
em quase todos os casos, apoiando-se em processos comparativos do aluno 
que difere com um aluno ‘tipo ideal’; ideal que emerge e se estabelece a partir da 
ideologia dominante, que valida uns e empurra outros para o desvio. 

 

 
    Foto 18 – Cleiton fantasiado de bruxa 

 

• Cleiton vestiu todas as fantasias que achou: palhaço, bruxa, princesa, 

príncipe, fada, leão e outras, sem o menor problema em relação ao que as 

outras crianças e adultos falavam. Numa das fantasias, ele colocou duas bolas 

como se fossem seios. Uma monitora olhou e falou: “Que é isso, menino?”. Ele 

respondeu: “É peito de silicone”. Riu e saiu correndo sem se importar com outros 

comentários. Alguns meninos a todo o momento olhavam para ele e falavam: 

“Vem cá boiola” (Breno) ou “Cleiton é mulherzinha!” (Marcos). Apesar disso, 

ninguém interferiu em sua brincadeira ou nos comentários das outras crianças 

sobre ele. 
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     Foto 19 - Sérgio fantasiado de leão brincando 

 

• Sérgio, como tem deficiência auditiva, não participou da história. Apesar de 

o núcleo ser de estudos sobre Educação Especial, ninguém perguntou se havia 

alguma criança deficiente entre elas. Sérgio ficou praticamente sozinho durante 

todo o passeio. Brincou, correu, andou, fantasiou-se de leão, riu, pulou, porém 

geralmente só. As outras crianças, entretanto, brincavam em duplas, trios e até 

em grupos maiores. Durante a história, Sérgio ficou sozinho brincando. Após a 

história, somente em dois momentos, pude observar duas crianças se 

aproximando dele, uma para brincar e outra mandando ele olhar para a máquina 

fotográfica. O resto do tempo ele ficou brincando sozinho, acompanhado sempre 

de perto pela funcionária do CMEI que foi ao passeio. Em momento algum, 

alguém sugeriu que outras crianças brincassem com ele. 
 

 
      Foto 20 – Crianças brincando em grupo 
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       Foto 21 – Sérgio brincando com outra criança 

 

• Tatiane teve uma crise de choro na hora da história, pois, de acordo com a 

professora, ficou assustada com uma monitora fantasiada de boneca e também 

por ver tanta coisa diferente num só lugar. A professora começou a conversar 

com ela e propôs, depois que Tatiane se acalmou, uma brincadeira. A menina se 

fantasiou de médica e, depois de um tempo, entrou na sala de brinquedos. 

Algumas meninas solicitadas pela professora começaram a brincar com ela e, 

aos poucos, ela entrou no simbolismo daquele jogo que, de acordo com a 

professora, refletia seu cotidiano de médico, posto de saúde, febre, remédios, 

etc. Uma criança olhou para Tatiane chorando e falou: “Ela está assim por que 

ela é doida” (Aline). 

 Esses três fatos vêm demonstrar que, como pôde ser observado nessa 

visita, a criança, ao romper com cristalizações e convenções, tende a não ser 

aceita e é criticada. 

 Entretanto, como salienta Sacristán (2002, p. 14), “[...] a diferença não é 

somente uma manifestação do ser único que cada um é, em muitos casos, a 

manifestação de poder ou de chegar a ser, de ter possibilidades de ser e de 

participar dos bens sociais, econômicos e culturais” que são a base da 

construção subjetiva do ser humano em interação com seus pares, já que, 
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[...] o processo de tornar-se homem efetua-se na correlação com o ambiente. 
Esta afirmativa adquire significação se refletirmos no fato de que este ambiente é 
ao mesmo tempo um ambiente natural e humano. Isto é, o ser humano em 
desenvolvimento não somente se correlaciona com um ambiente natural 
particular, mas também com uma ordem cultural e social específica (BERGER; 
LUCKMANN, 1996, p. 71). 

 

 Além disso, entendo que o processo de construção da identidade do ser 

humano está em profunda consonância com a heterogeneidade da sociedade, 

pelo fato de que, concordando com Vygotsky, a criança é ser social produtor, 

possuidor e reprodutor de história, cultura, conhecimento e aprendizado em 

constante crescimento social e psicológico que caminha para a transformação de 

um ser ao mesmo tempo coletivo e individual. Coletivo por fazer parte de um 

certo grupo social micro ou como parte da humanidade numa visão mais 

macrossocial, e individual por possuir suas características próprias, sua 

identidade, seus gostos, anseios e desejos íntimos. 

 Além disso, esse episódio deixou transparecer o aspecto contrário ao da 

proposta inclusivista, ou seja, a exclusão no contexto da inclusão ou, como diria 

Carvalho (2004), “uma inclusão marginal”, na medida em que se exclui o 

indivíduo quando ele permanece ainda no grupo. A pessoa não deixa de fazer 

parte do grupo, mas “[...] são rejeitados e levados para fora de nossos espaços, 

do mercado de trabalho, dos nossos valores, vítimas de representação 

estigmatizante” (CARVALHO, 2004, p. 48). E esse fator de exclusão não foi 

observado somente nessa visita. Vários foram os momentos dentro e fora da 

sala de aula que revelaram essa inclusão marginal, ou mera integração, como 

salientaria Mantoan (2003), dentre outros autores. 

 

♦ Episódio 03 – E o preconceito foi maior... 

 Após a visita ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Educação 

Especial da UFES, percebi que duas crianças estavam faltando muito,6 mais do 

que o considerado normal pela direção e serviço pedagógico. Numa conversa 

com a professora, perguntei se Wander e Aline haviam saído do CMEI e, se o 

tivessem feito, os motivos  que  os  levaram a isso,  uma vez que  eram  crianças  

atenciosas, inteligentes, que se relacionavam bem com praticamente todas as 

crianças e não apresentavam problemas aparentes de ordem financeira, física, 

cognitiva, dentre outros. 

                                                           
6 Uma característica da turma observada era que as crianças faltavam muito às aulas. A 
professora disse que isso ocorria porque muitos pais ainda não entendem o caráter educacional do 
CMEI e tinham aquele espaço como uma concepção ainda de cuidado. 
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 A professora informou que Aline tinha saído e Wander estava em 

processo de transferência, ambos por causa do comportamento e possível 

influência negativa que o Cleiton pudesse exercer sobre elas.  

 
As mães da Aline e do Wander são extremamente preconceituosas, acham que 
são dondocas, moram aqui no morro, mas vivem num mundo de fantasia. Então, 
a mãe da Aline queria que ela fosse para a outra sala, a do pré B, porque o 
Cleiton, de acordo com ela, é negro, gordo, pobre, feio e veadinho e não pode 
ficar perto da filha dela. Com o Wander é a mesma coisa. Ele ficou vinte e um 
dias sem aparecer. Aí ficamos sabendo que a mãe estava tentando levar ele 
para outra escola, já que a Aline conseguiu vaga em outro lugar. Como ela não 
conseguiu, um dia ela o trouxe e sumiu. Aí esperamos ela vir pegar a 
transferência e conversamos com ela. E ela falou que não queria o Wander 
brincando com o Cleiton por causa das influências, pode?! (PROFESSORA da 
sala observada).  
 

 Essa fala da professora deixa claro que o preconceito existe entre 

algumas famílias moradoras da própria comunidade em relação a outras que 

possuem características físicas, econômicas e comportamentais que destoam 

daquelas tidas como ideais; ainda é um fator de exclusão e diferenciação do/no 

cotidiano social que interfere no dia-a-dia educacional. Esse fato me fez pensar 

que, quando se fala em inclusão, esse termo abrange, ou deveria, também a 

questão da diversidade da sala de aula. Assim, ao falar sobre inclusão, fala-se 

também nos modos de exclusão a que todos estão sujeitos, afinal, “[...] a 

inclusão concreta deve servir de base para a superação de toda e qualquer 

dificuldade que se interponha à construção de uma escola única e democrática” 

(BUENO, 2001, p. 27). 

 Em vários momentos de sala de aula, outras falas ajudam a ilustrar o 

preconceito existente no cotidiano: 

 
Cuidado com o Cleiton, qualquer coisa você fala com a tia (MÃE de aluno, 
insinuando que ele [Cleiton] poderia bater em seu filho). 
 
Não sei por que você veio estudar nessa sala (fala de RENATA para Alisson). 
 
Ei, seu surdo, sai daqui, vai brincar perto do Rogério. Vai para lá. Ô tia, tira essa 
coisa daqui (VIVIANE para Sérgio). 
 
Eu vou levar ele comigo senão você não consegue nada. Hoje ele [Alisson] está 
atacado (fala da PROFESSORA observada para a ASG). 

 

 Esse episódio e essas falas destacadas sugeriram que algo poderia estar 

enraizado na vida cotidiana das crianças sobre o modo como viam e percebiam 

seus colegas. Assim, essa atitude de tirar os filhos da escola por causa de uma 
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possível influência negativa que poderiam sofrer por uma criança que fugia à 

regra levou ao episódio seguinte. 

 Segundo Gomes (1995, p. 81), a família influencia no modo como as 

crianças se relacionam no contexto educacional pelo fato de que, 

 
A família tem sido responsabilizada por três fracassos principais na educação de 
seus filhos: fracasso em formar filhos com comportamentos sociais adaptados no 
caso de distúrbios comportamentais na delinqüência juvenil; fracasso em 
propiciar um desenvolvimento mental pleno no caso de criar filhos com 
problemas cognitivos, candidatos ao fracasso escolar; e, fracasso em possibilitar 
um ambiente adequado ao desenvolvimento emocional criando filhos com 
problemas psicoafetivos. 

 

 De acordo com Sacristán (2002, p. 18), “[...] a educação, em um sentido 

geral (compreendida a ação familiar, a do meio ambiente e a das instituições 

escolares), é um fator decisivo na determinação da individualidade e na causa 

de peculiaridades que nos assemelham a uns e que nos diferenciam de outros”. 

Nesse sentido, cabe salientar que a escola, como lócus de desenvolvimento 

sistemático do processo ensino-aprendizado que contribui para o 

desenvolvimento social, afetivo, cognitivo, físico e intelectual do indivíduo, tem o 

papel de trabalhar de maneira natural com essa diversidade, já que ela faz parte 

de todo o contexto coletivo existente. 

 No entanto, os episódios e as falas destacadas sequer foram citados nas 

relações cotidianas, nem em trabalhos direcionados de caráter pedagógico, nem 

em momentos livres de brincadeiras no pátio, por exemplo. Isso me levou a crer 

que essa diversidade no contexto observado não era tão bem aproveitada no 

sentido de se reverem as práticas cotidianas de acolhida e significação, de 

mediação e trocas intersubjetivas, de simbolismo e percepção do outro. 

 Além disso, entendo que, ao se calar diante de fatos tão marcantes, 

como os destacados nas falas das crianças e no episódio acima, a escola tende 

a contribuir para a permanência do preconceito como algo normal, contribuindo, 

assim, para a não revisão dos conceitos que impedem a inclusão escolar de 

todos os que dela estão excluídos, “[...] se não tivermos a coragem de enfrentar 

discussões assumindo atitudes mais críticas, poderemos ter, como resultado das 

propostas de inclusão educacional escolar, nada mais do que inserção física, 

com interações baseadas na solidariedade mecânica” (CARVALHO, 2004, p. 

55). 
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♦ Episódio 04 – Será que alguém gosta de mim? 

 Observando como as crianças brincavam e interagiam no cotidiano 

educacional da sala de aula e do pátio externo, tendo em mente ainda o ocorrido 

em relação ao Cleiton e levando em consideração que “[...] valores impregnam 

todo a prática educativa e são aprendidos pelas crianças, ainda que não sejam 

considerados como conteúdos a serem trabalhados explicitamente” (BRASIL, 

1998, p. 51), percebi que algumas crianças brincavam e interagiam sempre com 

os mesmos colegas. Essa constância se repetia dia após dia. Aquelas que não 

tinham ninguém para brincar sempre estavam sozinhas. Porém, isso ficou 

despercebido até o momento em que uma ASG, que estava na sala enquanto a 

professora foi para o lanche, olhou para Elena que estava iniciando uma 

brincadeira com Alisson – que era tachado de pior aluno da escola por todos, por 

apresentar comportamento agressivo – e disse: 

 
Não brinca com ele, não, que ele é terrível. Daqui a pouco ele te bate e não 
adianta chorar perto de mim. Sai daí e vai brincar com outra pessoa (ASG – 
Diário de Campo – 29-7-2004). 

 

 Elena, então, saiu de perto do Alisson e foi brincar com outras meninas. 

Ele continuou sozinho como sempre fazia. 

 Esse fato me fez questionar individualmente a cada criança sobre quem 

da sala mais gostava e de quem da sala menos gostava. Cada criança pôde ir à 

sala chamar os colegas de quem mais gostava para tirar uma foto no lugar do 

CMEI que também mais gostava de ficar. As crianças relataram e convidaram – 

como pode ser visto nas Fotos 22, 23, 24, 25, 26 e 27 – basicamente, as 

mesmas crianças para todas as fotos, ou seja, aquelas crianças elogiadas por 

pais, professores e funcionários como educadas, prestativas, calmas, bondosas, 

inteligentes eram as que foram chamadas pela maioria das crianças.  
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  Foto 22 – Joseane com os colegas de que mais gostava no refeitório 
 

 

 

   Foto 23 – Márcia com as colegas de que mais gostava no pátio externo inferior 
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  Foto 24 – Gisele com os colegas de que mais gostava no refeitório 
 

 Por outro lado, aquelas crianças rotuladas como difíceis, sem educação e 

identificadas por adjetivos depreciativos de sua personalidade, condição social e 

comportamento não só não foram chamadas para as fotografias como os 

colegas de quem mais gostavam, como foram os mais citados quando as 

crianças foram questionadas sobre quem não gostavam e o motivo. 

 Evidenciei que Sérgio, Cleiton, Viviane, Tatiane e Alisson não foram 

chamados por nenhum colega para tirar a foto, nem mesmo por aqueles que 

eles chamaram, porém foram citados pela maioria das outras crianças quando 

questionadas sobre quem menos gostavam. Algumas falas podem ser assim 

observadas: 

 
Do Alisson e da Viviane porque eles são muito chatos (BRENO). 
 
Do Alisson, da Viviane e do Guto porque eles implicam comigo (MÁRCIA). 
 
Do Cleiton, do Alisson e da Viviane porque eles fazem bagunça (MARCOS). 
 
Do Guto, do Alisson e da Viviane porque eles implicam com todos e xingam 
todos (ELDA). 
 
Da Luciana porque ela faz muita bagunça, implica com todo mundo e joga 
cadeira no chão (GUTO). 
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 Um fato curioso nesse episódio foi o lugar escolhido para as fotos. A 

maioria das crianças escolheu o refeitório, os pátios externo ou interno, a rampa, 

a sala de vídeo; somente uma criança, o Alisson, escolheu a sala de aula o que, 

segundo a professora, foi surpresa, pois ela achava que ele “detestava a sala de 

aula”. 

 

 

    Foto 25 – Guto com os colegas de que mais gostava no pátio interno 

 

 

    Foto 26 – Marcos com os colegas de que mais gostava na sala de vídeo 
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Foto 27 – Alisson na sala de aula com o colega escolhido 

 

 Que relação esse gostar ou não dos colegas e dos lugares da escola 

poderia ter em relação ao processo de desenvolvimento socioeducativo da 

criança? De acordo com Vygotsky (2001b, p. 146), pode-se salientar que essa 

relação está associada ao fato de que 

 
O aspecto emocional do indivíduo não tem menos importância do que outros 
aspectos e é objeto de preocupação da educação nas mesmas proporções em 
que o são a inteligência e a verdade. O amor pode vir a ser um talento tanto 
quanto a genialidade, quanto a descoberta do cálculo diferencial. Em ambos os 
casos, o comportamento humano assume formas exclusivas e grandiosas. 

 

 Nesse sentido, quando se pensa no papel das relações interpessoais 

para o processo social e psicoeducativo, esse episódio sugere que o modo como 

a criança vê o colega pode estar associado ao modo como o discurso acerca 

das crianças se reflete no cotidiano pelos professores e funcionários do CMEI. 

Ou seja, remetendo-se ao pensamento vygotskyano, pode-se dizer que o outro 

desempenha papel fundamental para o desenvolvimento do indivíduo no 

contexto social, uma vez que, segundo Vygotsky (2000, p. 35), “[...] a 

personalidade é o conjunto de relações sociais. As funções psíquicas superiores 

criam-se no coletivo”. 
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 Além disso, é interessante destacar que, de acordo com Carvalho (2004), 

uma das formas de exclusão social de maior perversidade – por ser invisível – é 

a simbólica, aquela que permanece enraizada no pensamento, no imaginário e 

que se revela somente em momentos muito tênues e sutis, mas que carrega 

fortes indícios de rejeição, podendo levar à criação de guetos, de grupos de 

indivíduos isolados do restante da coletividade, colocados à parte de contexto.  

 Por outro lado, no cotidiano educacional, acredito que esse tipo de 

exclusão pode ser repensado pelo viés da acolhida, pela via da percepção do 

outro como parte da minha própria vida, reconhecendo que a diferença é parte 

de um todo que comporia a normalidade, ou seja, a vida cotidiana é marcada 

pela diferença em todos os sentidos. 

 

♦ Episódio 05 – Quantos anos eu tenho? Quando nasci? Quem são meus 

pais? 
As crianças estavam desenhando uma história que a professora acabara de 
contar. A professora estava sentada num dos grupos ajudando as crianças a 
escreverem o título e o nome dos personagens. Algumas crianças já estavam 
brincando, pois haviam acabado a atividade. Num dado momento, Marta olha 
para Elda e pergunta quando ela fazia aniversário. Elda respondeu que não 
sabia (Diário de campo – 14-6-2004). 
 Esse fato me chamou a atenção pelo motivo de, até então, não ter sido 

trabalhado com as crianças aspectos de suas vidas. Em conversa informal com 

cada criança pude constatar que, das dezenove com quem conversei, somente 

uma (Luciano) disse saber a data de seu aniversário, inclusive o ano. As dezoito 

restantes não sabiam nem o dia, nem mês, nem ano. Associado à data do 

aniversário, resolvi perguntar se sabiam sua idade e os nomes completos tanto 

delas quanto dos pais. As respostas foram surpreendentes: todas as dezenove 

crianças sabiam suas idades (anos, não meses), porém, em relação ao nome 

completo e ao nome dos pais, verifiquei que nove crianças sabiam seus nomes e 

os dos pais por completo (inclusive apelidos); das demais, nove crianças não 

sabiam seus nomes completos, conhecem os pais e/ou mães por codinomes, 

apesar de alguns alegarem que moram juntos, ou mesmo somente pelo primeiro 

nome. Uma dessas crianças (Willian) relatou que o nome de sua mãe era “mãe” 

e do pai era “pai”, ou seja, não sabia nem nome nem codinome. 

 
O meu nome todo é... o da minha mãe é... [falou o primeiro seu e de sua mãe] e 
o do meu pai é Zé (LUCIANA). 
 
Meu nome é... o da minha mãe é... [falou o seu nome e o da mãe todo] e o do 
meu pai é Pelé (CLEITON). 
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Meu nome é..., o da minha mãe é... e o do meu padrasto é... [não sabia nenhum 
completo, somente os primeiros, inclusive o seu] (TATIANE). 

 
 No contexto observado, era comum a professora, o corpo técnico-

administrativo e de apoio se referirem aos pais com os substantivos mãe/pai, 

porém com as crianças havia a insistência para que se chamassem pelo nome e 

que chamassem professores, funcionários, diretora e pedagoga pelo nome e não 

pela designação de tia. Entretanto, em momento algum presenciei, durante a 

observação, alguma atividade que fizesse alusão aos aspectos próprios da 

identidade de cada um, logo, não é de se estranhar que essas crianças não 

soubessem aspectos de sua subjetividade o que, por sua vez, pode contribuir 

para que a exclusão em relação ao outro seja mais premente, afinal, se não me 

conheço, para que conhecer o outro? Para que interagir? Para que me 

preocupar com o outro se eu nem mesmo sei quem sou? 

 Diante disso, pode-se salientar que, segundo Moll (1996, p. 155), “[...] a 

interação entre pares abre novas perspectivas na fundamentação de um 

problema, e é um meio altamente efetivo de induzir o desenvolvimento 

cognitivo”. 

 Nesse sentido, pode-se questionar: que papel tem tido a Educação 

Infantil no contexto observado? O que esses episódios revelam? Ou será que 

incitam a mais questionamentos sobre o papel da escola, do professor, da 

família, do outro? O que dizer diante do não dito, daquilo que está escondido em 

olhares, gestos, palavras silenciosas, como as não palavras de Tatiane? E a 

exclusão por motivos físicos, comportamentais e/ou socioeconômicos e culturais, 

qual o papel da escola diante disso?  

 

 

 

5.3. 
A presença da criança deficiente na sala regular: o que diz a prática? 
 
 
 Para Stainback e Stainback (1999, p. 408), “[...] o objetivo da inclusão nas 

escolas é criar um mundo em que todas as pessoas se reconheçam e se apóiem 

mutuamente”. Nesse sentido, ainda segundo os autores citados, “[...] o objetivo 

da inclusão não é o de apagar as diferenças, mas o de que todos os alunos 

pertençam a uma comunidade educacional que valide e valorize sua 

individualidade” (p. 412). 
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 Tendo em mente, então, que incluir requer muito mais do que uma 

cadeira a mais na sala de aula, conforme destacado no capítulo 3 e que, como 

salientam Stainback e Stainback (1999), Ferreira e Ferreira (2004), Mantoan 

(2003, 2004), dentre outros, a inclusão visa ao crescimento de todos os 

envolvidos no processo educacional, ou seja, alunos com e sem deficiência, 

pais, professores, funcionários, dentre outros, cabem algumas considerações 

acerca do processo inclusivo implementado no CMEI observado.  

 Nesse contexto, este subcapítulo apresentará, à luz dos dados coletados 

nas observações do cotidiano escolar, nas falas das crianças no dia-a-dia, em 

entrevista coletiva e no discurso de pais e professores, como tem sido feita a 

inclusão na prática pedagógica escolar no CMEI Vista Linda. Dessa forma, este 

tópico estará subdividido em outros três que abarcarão: a) a inclusão na visão 

das crianças do pré A; b) o trabalho pedagógico desenvolvido tendo em vista o 

processo inclusivista implementado pelo Sistema Municipal de Ensino de Vitória; 

e c) as relações interpessoais entre os envolvidos no processo educacional e 

sua importância para a inclusão. 

 

 

 

5.3.1. 
A inclusão na visão da criança 
 
 
 Como dito neste capítulo, a turma do pré A era composta por vinte e 

cinco crianças com idade de seis anos; possuía a característica de ser bem 

heterogênea, não só no que se refere ao aspecto cognitivo, mas 

comportamental, social, afetivo, físico e econômico, ou seja, as crianças não 

possuíam somente diferenças aparentes de desenvolvimento e aprendizagem, 

mas uma série de outras que caracterizavam a realidade do CMEI Vista Linda. 

Essa heterogeneidade se dava, ainda, pela política inclusivista implementada 

pelo Sistema Municipal de Ensino de Vitória. Assim, junto com os alunos ditos 

normais, havia o Sérgio que tinha deficiência auditiva (surdez total) 

diagnosticada, além de problemas locomotores leves que não comprometiam 

seriamente as atividades de andar, correr, pular, saltar, pegar, dentre outras, 

mas que era perceptível e que, de acordo com sua mãe, não afetava o modo 

como ele vivia, ou seja, “[...] ele faz tudo o que as outras crianças fazem, exceto 

ouvir”. 
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 Essa exceção sensorial auditiva é que caracterizava, ou deveria 

caracterizar, uma mudança de postura, de aceitação, de condução do processo 

educativo quando se tem em mente a inclusão no contexto regular da criança – 

ou da pessoa de modo geral – no meio escolar, ou, como salienta Pimenta 

(1999, apud FERREIRA; FERREIRA, 2004, p. 40) quando esta sugere para a 

escola “[...] a função de incorporar os alunos no processo civilizatório, garantindo 

que os alunos deficientes, assim como os outros alunos, apropriem-se dos 

avanços do conhecimento, da tecnologia e da diversidade das manifestações 

culturais”. 

 Durante o desenvolvimento desta pesquisa, seja na observação do 

cotidiano, seja na entrevista coletiva com as crianças, pude dar voz aos sujeitos 

de direito da Educação Infantil sobre algo que tem influenciado sua educação na 

atualidade: a inclusão da criança deficiente na Educação Infantil. Essa voz da 

criança sobre aquilo que ela tem vivenciado e experimentado em seu cotidiano 

vem refletir aquilo que Bakhtin (2002, p. 41) enfatiza, ou seja, que “[...] a palavra 

será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, 

mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que 

ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem 

formados”. 

 A fala das crianças na entrevista coletiva revelou aspectos que não 

ficaram claros nos momentos de observação. Quando questionadas sobre o que 

sentiam em relação à presença do Sérgio na sala de aula, algumas crianças 

assim se posicionaram: 

 
A gente tem que cuidar do surdo, ensinar a ele, para ele não bater e nem 
beliscar a gente e nem puxar o cabelo (ELDA). 
 
Eu acho que ele deve fazer um tratamento para ele aprender a se comunicar 
igual a nós, para ele aprender, porque a gente está aprendendo mais do que ele 
a ler e escrever (BRENO). 

 

 Como enfatizou Bakhtin (2002, p. 95), “[...] na realidade, não são palavras 

o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou 

más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está 

sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”. 

Nesse sentido, as falas acima destacadas mostram que a criança pode refletir 

um discurso que é caracterizado por verdades, mitos, coisas boas ou más, mas 

que faz parte do seu cotidiano. Ao salientar que tem que se cuidar do surdo (no 

caso do tipo de deficiência presente em sala de aula), percebe-se a preocupação 
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com o bem-estar do grupo. Na fala do Breno, entretanto, observei uma 

preocupação que vai além do grupo e, sim, algo que faz parte do individual e do 

coletivo, ou seja, o aprendizado, a comunicação, a preocupação com algo que 

pode estar incomodando essa criança: o fato, por exemplo, de estar aprendendo 

e se desenvolvendo enquanto o outro não. 

 Mas, será que essas preocupações apresentadas nessas falas seriam as 

mesmas se a deficiência fosse outra, como a síndrome de Down, ou a 

deficiência visual? Será que o discurso da criança permaneceria o mesmo se o 

trabalho pedagógico desenvolvido desse ênfase à diversidade no cotidiano 

escolar? E o que dizer das relações interpessoais? Por que será que há a 

preocupação em cuidar do Sérgio para que ele não machucasse ninguém? 

Essas questões serão retomadas neste mesmo capítulo, pois fazem parte das 

discussões dos aspectos que precisam ser levados em consideração quando se 

tem em mente um cotidiano que vê que “[...] a inclusão não se refere apenas a 

crianças com problemas de comportamento ou de aprendizagem, e sim a todos 

os alunos” (MITTLER, 2003, p. 117). 

 Um fato interessante observado durante a entrevista coletiva, que merece 

ser destacado quando se discute a inclusão, na visão das crianças, é a presença 

da própria criança deficiente na escola regular e/ou escola especial. De acordo 

com a mãe de Sérgio, ele freqüenta regularmente o CMEI Vista Linda e faz 

atendimento fonoaudiológico na APAE7 e acompanhamento pedagógico no 

laboratório de Educação Especial de uma escola municipal próxima à sua casa. 

Porém, sobre essa variedade de serviços, a mãe assim se referiu: 

 
Ele está sendo acompanhado pela professora Joana do laboratório, pela APAE e 
na sala de aula. O único que eu não estou vendo, assim, muito aproveitamento é 
na APAE. Por que lá é como eu perguntei: ‘Vocês têm alguma preparação para 
criança com problema auditivo?’ E eles falaram que não. Mas eu levo assim 
mesmo por causa da fonoaudióloga que está ajudando. Mas eu acho que o que 
está sendo bom é ele ficar na sala com as outras crianças. Eu percebo que ele 
vem com umas coisas diferentes, acho que ele vê as outras crianças fazendo e 
imita, aprende, sei lá. 

 

 Nesse sentido, observando a fala da mãe de Sérgio, foi perguntado às 

crianças se elas achavam  que  o  Sérgio  deveria ficar na sala  com  eles  ou  se  

 

deveria ir para uma sala só com crianças surdas. Das crianças que estavam 

presentes à entrevista, somente três se manifestaram sobre isso: 

 
                                                           
7 Associação de Pais e Amigos de Excepcionais. 
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Eu acho que ele tem que ficar aqui para ele aprender igual à gente (RENATA). 
 
Ele tem que ficar com a gente porque eu gosto de brincar com ele (SÍLVIO). 
 
A gente ouve, mas ele não ouve, então ele tem que ficar aqui por que lá só tem 
surdo que nem ele (BRENO). 

 

 Essas falas mostram uma consonância entre o que diz e pensa a mãe de 

Sérgio e o que pensam algumas crianças em relação a ele e à sua presença na 

sala regular. Em outros termos, essas falas revelam que “[...] são as 

experiências cotidianas das crianças nas salas de aula que definem a qualidade 

de sua participação e a gama total de experiências de aprendizagem oferecidas 

em uma escola” (MITTLER, 2003, p. 139). 

 Por outro lado, durante o processo de observação do cotidiano escolar, 

pude presenciar falas e/ou pequenos episódios das crianças em relação à 

presença de Sérgio na sala que contribuíam para seu isolamento. Essas 

falas/episódios, geralmente, eram conseqüência das falas de outros adultos no 

mesmo contexto, ou seja, percebia-se que as crianças utilizavam o discurso do 

adulto para fundamentar o seu, como enfatiza Jobim e Souza (2001, p. 24), 

quando a autora salienta que “[...] é por meio da linguagem que a criança 

constrói a representação da realidade na qual está inserida”. Vejamos algumas 

falas/episódios: 

Sérgio achou um microfone de brinquedo, pegou e fingiu que estava cantando. 
Depois pegou na mão de alguns colegas e fingia que dançava ao som de sua 
música. Ninguém incentivou a continuidade da brincadeira. Viviane olhou para 
mim e falou: “parece doido! A tia falou que ele não ouve nada, como é que pode 
ficar cantando e dançando?” (Diário de Campo – 3-6-2004). 
Todas as crianças estavam no pátio brincando. Sérgio estava sozinho. Perguntei 
a Márcia porque ela não brincava com ele. Ela me respondeu: “Por que a tia 
[uma outra professora do CMEI] falou que ele é doente, não entende nada. A 
gente fala com ele e ele nem ouve” (Diário de Campo – 1-3-2004). 
 Segundo Vygotsky, a criança é um ser social e, desde os seus primeiros 

momentos de vida, ela já faz parte de um todo macrossocial o qual, por sua vez, 

poderá interferir em seu comportamento humano por meio de mediatizações 

constantes entre este ser, os outros que estão ao seu redor e a linguagem 

coletiva. Além disso, para Vygotsky (1997 b, p. 20), "[...] a criança com defeito 

não é inevitavelmente uma criança deficiente. O grau de seu defeito e sua 

normalidade dependem do resultado da compensação social [...]". Nesse 

sentido, que tipo de compensação social se está desenvolvendo no cotidiano  

dessas crianças? Essa questão conduz à discussão seguinte. 
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5.3.2. 
As relações interpessoais no cotidiano da escola inclusiva: a 
realidade vista 
 
 
 Para Ferreira e Guimarães (2003, p. 117), 

 
O contato das crianças entre si reforça atitudes positivas, ajudando-as a 
aprender a ser sensíveis, a compreender, a respeitar e a crescer, convivendo 
com as diferenças e as semelhanças individuais entre seus pares. TODAS as 
crianças, sem distinção, podem beneficiar-se das experiências obtidas no 
ambiente educacional. Os alunos com deficiência, em especial, quando em 
ambiente inclusivos, podem apresentar melhor desempenho no âmbito 
educacional, social e ocupacional. Eles aprendem como atuar e interagir com 
seus pares no mundo ‘real’. 
 
 

 

  Foto 28 – Crianças brincando em grupo no espaço de areia do pátio externo superior 
 

 Entendendo que para, Vygotsky (1996d, p. 220), “O homem é uma 

criatura social, e as condições socioculturais o modificam profundamente, 

desenvolvendo toda uma série de novas formas e técnicas em seu 

comportamento”, pode-se afirmar, então, que o indivíduo vai se formando e se 

fundamentando por meio de seu desenvolvimento social, de sua 

interação/inclusão a uma determinada sociedade, de sua mediação com os 

outros em trocas intersubjetivas. 
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 No cotidiano da prática pedagógica, tem-se observado que a escola, 

desde muito cedo, passa a ser a grande sociedade organizada à qual a criança 

estará integrada, ou seja, uma microssociedade com regras, horários, normas, 

direitos, deveres, jogos simbólicos de poder, de dominação, de sublimação, nos 

quais os pais não estão presentes, mas outras pessoas, conhecidas ou não, 

regem o cotidiano.  

 
O homem se torna sujeito da história, ou seja, parte integrante do grupo social ao 
qual pertence, na medida em que participa ativamente dele: estabelecendo 
interações com seus pares; trocando informações e conhecimentos; negociando 
significados e sentidos atribuídos aos fatos, objetos e pessoas com as quais 
convive; enfim; mantendo contato com a cultura de seu meio (CAMARGO, 1999, 
p. 67-68). 

 

 Assim, alguns estudos (DRAGO, 2004; GÓES, 2004; PIMENTEL, 1999; 

STAINBACK; STAINBACK, 1999), dentre outros, têm mostrado que, entre os 

fatores propícios à inclusão de alunos com deficiência nas salas regulares do 

ensino, a valorização e sistematização de relacionamentos interpessoais sólidos 

e calcados no respeito às diferenças ocupa papel de destaque. Esses estudos 

mostram que, quando o indivíduo se sente bem-aceito em seu meio social, 

acaba por interagir e formar sua identidade no grupo que o cerca, assumindo, de 

certa forma, as características próprias daquele grupo naquele espaço. 

 Nesse sentido, a criança deficiente precisa ser vista como uma pessoa 

capaz de assumir e viver seu papel de ator social num contexto marcado pela 

diversidade e diferença, pois possui capacidades que podem e devem ser 

desenvolvidas, para que possa se assumir como ser histórico e social integrado 

à sociedade (DRAGO, 2004). 

 
A constituição do indivíduo tem origem e se transforma nas relações humanas. 
Segundo a abordagem histórico-cultural, esse processo envolve a internalização, 
ou seja, a reconstrução e a conversão das experiências vividas no grupo social. 
Por isso as formas de ser, agir e pensar não se estabelecem por um processo de 
contato direto entre o indivíduo e o mundo, mas pela mediação social [...]. Assim, 
em virtude das mediações e da internalização das experiências coletivas, o outro 
e a cultura oferecem ao indivíduo referências para a significação da realidade e 
de si próprio (GÓES, 2004, p. 82). 
 

 Ao participar do contexto histórico e sociocultural da sociedade à qual 

está integrado, o indivíduo com deficiência entra em contato com outras pessoas 

que podem possuir outras dificuldades semelhantes ou não às suas, de forma 

mais sistemática, apropriando-se dos conhecimentos e conceitos acumulados 

pela sociedade e pelas contribuições que pode receber das interações mantidas 
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com seus pares. Num processo de apropriação e transformação, vai deixando 

sua marca como ser único na coletividade ou, como diria Vygotsky (2000, p. 28-

29), “[...] o desenvolvimento segue não para a socialização, mas para a 

individualização de funções sociais”. 

 O contexto da sala de aula observada revelou dois aspectos que 

envolvem as interações sociais mantidas entre os participantes do processo 

educacional e a proposta inclusivista: o primeiro se refere ao fato de Sérgio 

tentar interagir com os colegas e participar de jogos, brincadeiras e atividades 

(Foto 28); o segundo se refere ao fato de que ninguém – professor, ASG, 

estagiária – incentivava essas interações entre as crianças e Sergio (Foto 29). 

 

 

 Foto 29 – Sérgio brincando enquanto as outras crianças faziam atividade em grupo 
 

 Algumas cenas do cotidiano referentes a esses dois fatores precisam ser 

destacadas para que se observe como se davam e que tipo de relações existiam 

naquele cotidiano, porém, antes disso, vale ressaltar o fato de que, durante o 

período de observação do cotidiano dentro e fora da sala de aula, raros foram os 

momentos em que alguma criança brincava com Sérgio. Geralmente, ele 

brincava sozinho, porém fazia de tudo para chamar a atenção dos colegas: 

corria, pegava os brinquedos dos outros, jogava coisas nas crianças, cutucava, 

pegava no cabelo, beliscava, enfim, tentava se fazer presente como membro 

daquela sociedade da forma como conseguia. Poucos foram os momentos em 

que fora compreendido pelas outras crianças. Também nada sobre esse 
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comportamento era explicado às crianças para que compreendessem os motivos 

que o levavam a agir dessa forma. 

 

♦ Cena 01 – Diário de Campo (26-3-2004) 

A aluna Viviane agride constantemente o Sérgio. Grita, bate, xinga, empurra, 
manda sair de perto dela. Nesse dia, as crianças estavam com a ASG. Viviane 
começou a agredir o Sérgio, arrastando-o pela sala de aula e o empurrando para 
fora. Viviane o levou até a porta e começou a chutá-lo. Uma criança – Joseane – 
foi ao socorro dele. Tirou ele de perto de Viviane, levou-o para um canto da sala 
e ficou fazendo carinho nele e falando: “Coitadinho, quem te bateu? Foi aquela 
chata? Foi a Viviane?”. E ele resmungava para ela. Os dois conseguem se 
comunicar. Joseane é uma das poucas crianças da sala que têm paciência, 
carinho e vontade de brincar com ele. Os dois sempre brincam. A ASG não fez 
nenhum comentário para separar a briga e/ou para que alguém ajudasse o 
Sérgio. Também não comentou nada do fato para a professora. 
 

♦ Cena 02 – Diário de Campo (28-4-2004) 
 
Sérgio começou a brincar sozinho com cadeiras, pregadores de roupa e o 
calendário. Deitava no chão, rolava, porém sempre só. As outras crianças eram 
encorajadas a brincar com outras crianças, mas nenhuma era incentivada a 
brincar com ele. As brincadeiras que surgiam, ou os contatos mantidos entre as 
crianças e ele eram ou por iniciativa dele ou de algumas delas. Sérgio começou 
a tentar montar um quebra-cabeça. Diante de suas dificuldades, falei com Bruno 
para �juda-lo. Ele me respondeu: “Não dá para ensinar, porque ele não ouve, 
ele é surdo”. E não foi ajudar a montar. Sérgio tentou mais um pouco e depois 
desistiu. No pátio, as crianças costumam brincar juntas. Raramente alguém, com 
exceção de Joseane, Sílvio e, às vezes, Marta, brinca com Sérgio (Foto 30 e 31). 

 

  Foto 30 – Crianças do pré A e B com as professoras e a estagiária.  
  Ao fundo Sérgio e Joseane brincando 
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  Foto 31 – Sérgio e Silvio brincando, observados pela estagiária 

 

♦ Cena 03 – Diário de Campo (3-6-2004) 

Sérgio pegou a letra J do tapete de borracha e a transformou numa arma 
simbolicamente. Corria, ria, fingia que estava atirando em todos os colegas. 
Renata se irritou e falou com ele: “Não pode, não pode, pára Sérgio. Ai, que 
saco, ô tia, olha ele”. Ele ria e continuava correndo. A ASG que estava na sala 
enquanto a professora lanchava viu e falou com Renata: “Deixa ele para lá, faz 
de conta que não está nem aí, que daí ele pára”. Renata tentou, mas ele 
continuou tentando se aproximar dela. Por fim, a ASG o colocou sentado, pegou 
uma folha e o colocou para desenhar e pintar. Ele tentava se levantar para ir até 
onde as outras crianças estavam brincando. A ASG falava: “Senta, não levanta, 
fica quieto aí!”. “Ei, psiu, senta aí, faz seu dever!”. Sérgio, então, voltou a ficar só. 
 Essas cenas ilustram um pouco da realidade observada em sala de aula 

em três momentos distintos: um logo no início dessa pesquisa, outro no meio do 

processo e outro no final da etapa de observação. Raros foram os momentos em 

que as trocas interpessoais, ou atividades de brincar em grupo, em parcerias, 

eram desenvolvidas e/ou incentivadas. E esse aspecto não foi observado 

somente quando da presença da ASG na sala de aula, mas também com a 

presença da professora e das estagiárias, tanto dentro quanto fora da sala 

(atividades de pátio, sala de vídeo e outras).  

 No caso das crianças com e sem deficiência em interação e trocas 

mediatizadas pelo outro, pela linguagem e pelo aspecto afetivo, cabe ressaltar 

que 
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Quando o grupo a aceita em sua diferença está aceitando-a também em sua 
semelhança, pois, embora com recursos diferenciados, possui, como qualquer 
criança, competências próprias para interagir com o meio. Vale ressaltar que, 
nesse caso, a atitude de aceitação é positiva para todas as crianças, pois muito 
estarão aprendendo sobre a diferença e a diversidade que constituem o ser 
humano e a sociedade (BRASIL, 1998, p. 13-14). 

 

 

 

5.3.4. 
O trabalho pedagógico desenvolvido na sala de aula do PRÉ A 
 
 
 Para Vygotsky (1996 a, p. 62), “[...] a verdadeira educação consiste em 

despertar na criança aquilo que tem já em si, ajudá-la a fomentá-lo e orientar seu 

desenvolvimento em uma direção determinada”. 

 Pode-se entender por trabalho pedagógico tudo aquilo que o professor e 

a escola planejam a fim de alcançar os objetivos propostos em seu projeto, 

currículo ou referencial, ou seja, entende-se que o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico cotidiano, dentro e fora da sala de aula, ou no contexto escolar de 

forma mais geral, precisa estar fundamentado em bases sólidas tanto teóricas 

quanto práticas, para assim formar um indivíduo envolvido na sociedade que o 

cerca, porque “[...] dependendo da linha de ação pedagógica os efeitos podem 

ou não corresponder aos conhecimentos pretendidos, podem gerar êxitos ou 

fracassos escolares” (GÓES, 1997, p. 21). 

 A prática pedagógica que tem como objetivo o crescimento pleno do 

educando precisa ser aquela em que o professor realmente acredita, aquela que 

ele domina, que pode ser mudada, enriquecida, para assim prestar a 

contribuição que lhe é objetivada, ou seja, como salienta Kramer (2001c, p. 126), 

“[...] na realidade, o grande desafio hoje é não jogar fora o bebê, ou seja, a 

experiência acumulada, os métodos tradicionais, as formas que a gente sempre 

soube usar no nosso trabalho”, isto é, nada impede que esse professor calque 

sua prática pedagógica em posturas que ele acredite e domine, que busque 

realizar o melhor trabalho possível dentro de uma perspectiva que veja o outro e 

a si próprio como seres em evolução, logo, em mudança, em ampliação de 

conhecimentos, em formação constante. 

 No contexto observado, percebia na professora uma variação muito 

grande de comportamento, ora oscilava para a calma e a tranqüilidade, ora se 

mostrava ansiosa e angustiada na condução do processo educacional. Esses 
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aspectos podem estar relacionados com a formação inicial e continuada bem 

como com a postura pedagógica adotada para conduzir e solidificar sua práxis 

cotidiana. Em entrevista individual, quando questionada sobre se utilizava um 

método específico na prática das aulas, ou como baseava teoricamente seu 

planejamento, a professora assim se referiu: 

 
Eu tenho uma formação além da graduação e da especialização que é a da 
prática. Eu trabalhei, antes de vir para a Prefeitura, dez anos na mesma escola. 
Ela era particular e tinha uma postura piagetiana, que se assumia como 
piagetiana e que trabalhava com o construtivismo pigetiano. E, com o passar dos 
tempos, já estava, assim, não mais aquela coisa de Piaget, Piaget, porque novos 
estudos estavam surgindo. Aí eu, quando cheguei aqui, tentava fazer a 
condução do processo a partir do interesse das crianças, mas a coisa não 
funcionou bem. Até hoje é muito difícil. Se a gente abre, eles acham que podem 
fazer o que querem, da forma que querem, então, em alguns momentos, eu 
tenho que assumir uma posição extremamente autoritária. Tenho tentado 
mesclar, mas minha postura piagetiana tem ficado... não sei, acho que preciso 
rever tudo. 

 

 Observava-se que, na sala de aula, tudo era planejado e destinado para 

uma turma de crianças que não possuíam problemas nem deficiências ou 

mesmo necessidades educativas especiais. Quando, na verdade, estudos de 

Vygotsky (1997b, p. 213) salientam que o trabalho pedagógico precisa envolver 

os sujeitos em sua coletividade, já que “[...] a investigação das funções psíquicas 

superiores, no processo de seu desenvolvimento, nos convence de que estas 

funções têm uma origem social”. Nesse sentido, ao reestruturar o ambiente 

educacional para a diversidade, o professor pode contribuir para a criação de 

coletividades livres, em que todos os indivíduos passem a se sentir sujeitos de 

suas vidas. 

 Era comum as crianças sentarem em pequenos grupos, assim 

distribuídos: um grupo fazendo as atividades do dia; um grupo fazendo 

atividades perdidas em dias que faltaram às aulas; e um grupo brincando.  Esses 

grupos se revezavam na medida em que as atividades iam sendo cumpridas, 

conforme mostram as Fotos 32, 33 e 34.  

  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0212124/CA



 153

 

 

Foto 32 – Crianças realizando atividade individual em grupo e orientadas pela              
professora 

 
 

 

     Foto 33 – Grupo de crianças brincando enquanto outras faziam atividade 

 

 Quanto ao Sérgio, ficava brincando sozinho pela sala. Nas raras vezes 

em que pude observar algum outro tipo de atividade por/com ele desenvolvida, 

esta era composta por desenho livre numa folha de papel em branco ou 

fotocopiada. Porém, sem comunicação e sem objetivo claro, a não ser o de ficar 

quieto por algum tempo. 

 Nas observações realizadas, percebi que a prática pedagógica era 

rotineira e não apresentava inovações. O trabalho pedagógico, assim como 

detectado por Tartuci (2001, apud GÓES, 2004), não era adaptado às diferenças 
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e à diversidade da sala de aula. Além disso, o ensino oferecido poderia ser 

considerado insatisfatório. Insatisfatório pela falta de objetividade nas atividades 

desenvolvidas, pela obscuridade das reais necessidades das crianças, pela falta 

de motivação para as interações sociais, em suma, parecia que tudo o que era 

feito poderia ser realizado de outra maneira, de forma talvez mais lúdica, 

contextualizada, rica, informativa, refletida. 

 Sobre esse aspecto, pode-se destacar que, de acordo com Ferreira e 

Ferreira (2004, p. 43),  

 
Atuar numa unidade escolar, hoje, requer que o educador possua uma 
significativa capacidade para entender a instituição, sua posição no sistema, sua 
inserção nas dimensões culturais dos alunos, suas idiossincrasias, suas relações 
internas e, fundamentalmente, que saibamos olhar para o aluno como se 
constituindo nestas relações. 

 

 Concordando com Schön (1995, p. 82), enfatizo que o professor precisa 

prestar atenção, ser curioso, ouvir, surpreender-se com as atitudes dos alunos, e 

“[...] atuar como uma espécie de detetive que procura descobrir as razões que 

levam as crianças” a realizarem determinadas tarefas e a terem determinadas 

atitudes diante de determinados momentos que, se forem deixados de lado, 

podem não ser aproveitados para se trabalhar aspectos do cotidiano que 

poderiam influenciar, de forma positiva ou negativa, o modo como as crianças se 

viam e se percebiam no contexto do qual participavam. 

 Um episódio ocorrido na sala de aula e que ilustra bem o que foi dito 

acima pode ser assim descrito: 

Cheguei à sala de aula e a professora falou que a turma tinha uma surpresa para 
mim. Todos estavam empolgados e queriam apresentar. A surpresa era uma 
música cantada sem som, somente com linguagem de sinais que eles haviam 
ensaiado com a professora. As crianças ficaram uma ao lado da outra e foram 
fazendo os gestos sem o som. Depois foram cantando e fazendo os gestos. A 
música era “A casa”, de Vinícius e Toquinho. Todas as crianças que estavam 
ensaiadas faziam os gestos corretamente acompanhando a professora. Porém, 
apesar de muito bonita, bem ensaiada e bem apresentada, o Sérgio ficou alheio 
à atividade. Ele ficou brincando num canto da sala sozinho. Após a 
apresentação, nenhum comentário acerca da importância dos sinais e sua 
relação com o Sérgio foi feito. Após a apresentação, as crianças voltaram para 
suas atividades. Essa música foi também trabalhada em outros dias com texto 
escrito e fotografia dos gestos e sinais de cada frase, no entanto, sem a 
participação do pivô dessa atividade: Sérgio (Diário de campo – 3-5-2004). 
 Esse episódio me fez questionar às crianças sobre o motivo de estarem 

aprendendo uma música cantada de outras formas, ou seja, também com gestos 

e sinais. Algumas falas podem assim ser resumidas: 
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Elena disse que não sabia o motivo, mas afirmou que estava gostando de 
aprender. 
 
Renata falou que era parte de um projeto sobre letras, bichos e gestos e que 
tinham que aprender. 
 
Luciano explicou que era por que ele queria. 
 
Viviane falou: “Isso é um saco e eles pareciam um monte de doidos cantando” 
(ela não participou, se recusou). 
 
Joseane então falou: “Sabe, o Sérgio, ele é surdo, aí ele não escuta, aí a gente 
está cantando assim para ele aprender a cantar com a gente”. 

 

 Em síntese, a atividade desenvolvida e os resultados que a sucederam 

sugeriram, cotidianamente, que as crianças não sabiam o motivo de aprenderem 

a música. Além disso, como alertam Ferreira e Ferreira (2004, p. 40),  

 
Independente das peculiaridades desses alunos, a educação a eles destinada 
deve revestir-se dos mesmos significados e sentidos que ela tem para os alunos 
que não apresentem deficiência; para eles, como para com qualquer outro aluno, 
deve ser reconhecida a importância dos espaços de interação que o sistema 
educacional pode promover de forma sistemática na apropriação do 
conhecimento escolar e no desenvolvimento pessoal. 

 

 Outra atividade desenvolvida pela professora era a utilização de vídeos. 

Esses vídeos nem sempre estavam associados ao trabalho em sala de aula ou 

mesmo eram discutidos após sua exibição. 

As crianças estavam na sala de vídeo assistindo a um filme sobre a vida dos 
animais, nascimento, reprodução. Estavam na sala as crianças, a professora e a 
estagiária de Educação Especial. O filme falava também sobre as características 
e diferenças entre os animais e as espécies. As crianças estavam atentas ao 
filme, quase nenhuma estava conversando outras coisas que não fossem 
relativas ao filme. Depois do filme, como ainda havia tempo para a turma na sala 
de vídeo, a professora passou outro vídeo, porém, com um assunto totalmente 
diferente: clipes de Sandy e Junior. As crianças dançaram, cantaram, pularam e 
depois voltaram para a sala. Na sala começaram uma atividade que nada tinha 
de relacionado com os vídeos. Nenhuma discussão foi feita (Diário de campo – 
8-7-2004). 
 Essa atividade ilustra um dos pontos negativos observados no cotidiano 

escolar, ou seja, a falta de objetividade de algumas ações propostas e 

desenvolvidas na sala de aula. Nada se comentou, nada foi feito tendo como 

foco os animais ou mesmo Sandy e Junior. Além disso, que objetivo teria a 

exibição de dois vídeos completamente diferentes? Cumprir um horário 

estipulado? Será que uma reflexão na ação poderia causar um outro efeito 

diante de uma atividade que, se bem planejada, poderia ser fonte para 

discussões sobre diversidade, semelhanças e diferenças entre os seres vivos e, 

assim, trabalhar também essa diversidade existente em sala de aula? Essas 
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questões sugerem que o contexto educacional seja planejado para a mudança, 

pois 

 
Ao organizar o meio e a vida da criança nesse meio, o pedagogo interfere 
ativamente nos processos de desenvolvimento dos interesses infantis e age 
sobre eles da mesma forma que influencia todo o comportamento das crianças. 
Entretanto sua regra será sempre uma: antes de explicar, interessar; antes de 
obrigar a agir, preparar para a ação; antes de apelar para reações, preparar a 
atitude; antes de comunicar alguma coisa nova, suscitar a expectativa do novo 
(VYGOTSKY, 2001b, p. 163).  

 

 Entretanto, um ponto positivo que merece ser destacado em relação ao 

trabalho docente realizado foi a atenção individualizada que a professora dava a 

cada criança nos grupos de atividades. Essa mediação fazia com que algumas 

crianças buscassem entender melhor o que estavam fazendo e voltassem à 

escrita, porém, algumas não tinham essa perseverança e incentivo e acabavam 

não realizando a tarefa. 

 

 

  Foto 34 – Grupo sendo orientado pela professora sobre realização de atividade 
 

 Outro ponto positivo era o fato de que a brincadeira na sala de aula era 

uma constante. Geralmente livres – sem a intervenção da professora – as 

crianças brincavam de casinha, de família, de problemas relacionados com o seu 

dia-a-dia, por exemplo, tiroteios, tráfico, crianças indo ao médico, ataque de 

cachorro, brigas entre vizinhos, dentre outras. Porém, nada do que elas faziam 

durante as brincadeiras era resgatado para a condução do trabalho pedagógico.  
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 Durante o processo de observação realizado na sala do pré A do CMEI 

Vista Linda percebi que o trabalho pedagógico desenvolvido, tendo em vista a 

diversidade e a heterogeneidade existentes nesse cotidiano, estava aquém das 

prerrogativas que envolvem uma práxis pedagógica calcada no paradigma do 

respeito às diferenças, no paradigma inclusivista de que quem deve mudar é a 

escola e não a criança para se adaptar a ela. Além disso, a inclusão escolar de 

crianças deficientes requer, como salientam Mantoan (2003, 2004), Mittler 

(2003), Góes (2004), Ferreira e Ferreira (2004), Bueno (2001), dentre outros 

pesquisadores, que a prática pedagógica seja aquela que abra caminhos para 

que todos os envolvidos no processo educativo possam sair ganhando com isso 

ou, como diria Wang (1997, p. 54-55), 

 
Conseguir atingir a meta da equidade educativa para todas as crianças, incluindo 
as que têm necessidades especiais, exige a mudança dum sistema fixo para um 
sistema flexível, capaz de garantir a equidade na ‘oportunidade de aprender’ 
para todos os alunos [...]. Os alunos com necessidades especiais, tal como os 
outros alunos, necessitam simplesmente de um ensino ‘bom’ ou claramente 
eficaz, de modo a que se consiga que atinjam maior sucesso. 

 

 Nesse sentido, entendo que o trabalho pedagógico desenvolvido, tendo 

como norte os pressupostos inclusivistas, precisa ser aquele que valorize as 

relações interpessoais, veja o ser humano como ser único em sua existência e 

perceba que mudanças são necessárias para que a escola possa dar conta 

daquilo que deveria ser seu objetivo maior, ou seja, transmitir conhecimento para 

todas as pessoas, independente de características físicas, mentais, sensoriais, 

raciais, de gênero, ou de qualquer outra forma de discriminação. Afinal, “[...] a 

proposta de educação inclusiva traduz uma aspiração antiga, se devidamente 

compreendida como educação de boa qualidade para todos e com todos 

buscando-se, meios e modos de remover as barreiras para a aprendizagem e 

para a participação dos aprendizes, indistintamente” (CARVALHO, 2004, p. 64). 
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6  
Conclusão 

 
 
 
[...] cada um dos que ingressam na 
coletividade, adquire, como se se fundisse 
em um todo, novas qualidades e 
particularidades  

(VYGOTSKY). 
 

 
 Neste trabalho de pesquisa, procurei entender como tem se dado a 

inclusão da criança deficiente nas salas regulares da Educação Infantil no 

município de Vitória, tendo como eixos analíticos as categorias de infância, 

Educação Infantil e inclusão presentes na teoria contemporânea que trata dessa 

temática associada a um estudo de caso no cotidiano de um centro municipal de 

Educação Infantil pertencente à Rede Pública Municipal de Vitória – ES.  

À luz dos dados coletados e apresentados, considero importante tecer 

algumas considerações finais, obtidas por meio da pesquisa teórica e prática 

realizada no cotidiano socioeducativo das crianças do CMEI Vista Linda, bem 

como dos meios sistemáticos em que a infância, a Educação Infantil e a inclusão 

de crianças deficientes vêm sendo apresentadas, assessoradas e concebidas. 

Nesse sentido, diante dos dados apresentados no corpo da tese, pude 

constatar que a realidade educacional cotidiana, tanto intra quanto extra-escolar 

(assessoramento), referente à inclusão da criança deficiente, ainda é ambígua e 

paradoxal, para não dizer complexa e, às vezes, mal-entendida pelos principais 

atores do processo educacional – professores, técnicos, assessores, crianças, 

dentre outros. Ou seja, quando se analisa o conceito de inclusão pelo prisma 

global – não só pelo aspecto social, mas pelo social, afetivo, cognitivo e 

intelectual – precisa-se levar em conta que essa conceituação é um processo 

que não se refere exclusivamente aos alunos com deficiência ou em situação de 

dificuldade, mas para todas as crianças que estão na escola. 

Quanto ao paradigma inclusivista propriamente dito, diante dos dados 

coletados e apresentados, pode-se salientar que o pensamento acerca desse 

processo, na equipe de assessoramento da Educação Especial, não tem se 

refletido na prática pedagógica cotidiana do CMEI que serviu de base para a 

pesquisa prática. Conforme explicitado no capítulo 3, quanto aos conceitos de 
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inclusão, integração, Educação Especial, estes têm se confundido no cotidiano, 

quando se percebem ações isoladas de caráter inclusivista de alguns 

profissionais; emergência de atos e falas que deixam transparecer atitudes 

preconceituosas relativas às características físicas, mentais e/ou sensoriais; 

dentre outros aspectos que vêm referendar um processo de inclusão mal-

entendido e, por vezes, revelado como mera integração. 

Essas ações isoladas de alguns profissionais não conseguem emergir 

com tanta ênfase, pois tendem a se perder na tentativa, já que, como pude 

evidenciar nas observações, ainda existem muitos preconceitos, dúvidas, medos 

e incertezas sobre o modo como esses sujeitos, considerados, muitas vezes, 

como destoantes, difíceis, complicados, aprendem e se relacionam com os 

outros membros da comunidade educacional. 

Além disso, ao se conceber a inclusão como um processo meramente 

socializador, corre-se o risco de se perder de vista o caráter maior da educação 

e, no caso deste estudo, da Educação Infantil como primeira etapa da Educação 

Básica também para a criança deficiente, já que, como preconiza o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 36), 

 
O principal desafio da Escola Inclusiva é desenvolver uma pedagogia centrada 
na criança, capaz de educar a todas, sem discriminação, respeitando suas 
diferenças; uma escola que dê conta da diversidade das crianças e ofereça 
respostas adequadas às suas características e necessidades, solicitando apoio 
de instituições e especialistas quando isso se fizer necessário. 
 

Quanto ao aspecto acima salientado de que a escola precisa dar conta 

da diversidade das crianças e oferecer respostas adequadas às suas 

características, cabe ressaltar que, apesar de as instituições de Educação 

Infantil pertencentes ao Sistema Municipal de Educação de Vitória possuírem 

uma excelente estrutura física, gozarem de uma autonomia financeira e 

administrativa satisfatória diante de outras realidades veiculadas nos meios de 

comunicação e acadêmicos, terem grande número de profissionais formados em 

nível superior, dentre outros aspectos destacadas no capítulo 4 desta pesquisa, 

essas características podem não ter contribuído de forma sistemática para que a 

escola desenvolvesse um projeto inclusivista que envolvesse todos os membros 

da comunidade escolar e o uso constante dos recursos físicos e materiais em 

prol de uma educação que visse a inclusão como “[...] uma possibilidade que se 

abre para o aperfeiçoamento da educação escolar e para o benefício de alunos 

com e sem deficiência” (MANTOAN, 2004, p. 80). 
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Isso me faz supor que, hoje, do modo como a escola ainda está 

estruturada, o processo inclusivista precisa, sobremaneira, de um trabalho 

colaborativo entre a escola regular e a especial, para que crianças, como no 

caso do Sérgio – deficiência auditiva – não fiquem alheias ao processo de 

alfabetização e ao uso da linguagem num contexto geral. Isto é, enquanto não se 

tenha no sistema regular pessoal capacitado para um trabalho voltado para as 

necessidades de todas as crianças, vejo necessário esse trabalho colaborativo. 

Associada a essas questões, pude evidenciar que, no que tange à 

formação continuada de professores, técnicos, estagiários e auxiliares para a 

Educação Infantil e, mais especificamente, para a inclusão de crianças 

deficientes nessa etapa da educação, ainda apresenta algumas falhas tanto 

conceituais quanto na execução de políticas sistematizantes de formação de 

professores para a diversidade.  Essas falhas ficaram claras no fato de que, 

durante o processo de observação, entrevistas e análise in loco, somente um 

evento foi realizado tendo como foco a Educação Infantil, porém, em relação à 

inclusão, Educação Especial e/ou políticas relativas à associação dessa questão 

com a realidade da Educação Infantil, não foram evidenciadas. 

Nesse sentido, quando se tem em mente que “[...] hoje em dia nenhuma 

inovação pode passar ao lado de uma mudança ao nível das organizações 

escolares e do seu funcionamento. Por isso, falar de formação contínua de 

professores é falar de um investimento educativo dos projetos de escola” 

(NÓVOA, 2002, p. 60), precisa-se levar em consideração que a realização de 

eventos isolados e assistemáticos pode ocasionar uma não mudança e não 

inovação das práticas escolares, na medida em que não atendem às reais 

necessidades do cotidiano escolar e correm o risco de não se incorporarem ao 

discurso docente, dado o seu caráter espontâneo. 

Essa não sistematização de uma prática de formação continuada para os 

aspectos inovadores que têm surgido no processo de discussão de uma 

educação pública de qualidade para todos os envolvidos no cotidiano 

educacional pode, por sua vez, afetar a prática pedagógica realizada no dia-a-

dia da educação. Ou seja, parece paradoxal, mas o professor só desenvolverá 

um trabalho inclusivista a partir do momento em que este for estimulado para tal. 

Não vejo que essa mudança de paradigma se dá por meio de leis, decretos, 

diretrizes, mas sim com uma formação inicial e continuada que tenha como norte 

a mudança do cotidiano com vistas à inclusão. 

Entendendo dessa forma, pode-se supor que também o discurso da 

escola passaria por uma transformação, na medida em que a linguagem utilizada 
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pelos adultos, para se referirem às crianças que destoam do contexto 

considerado normal, sofreria mudanças que contribuiriam para a não 

perpetuação da discriminação e, conseqüentemente, para o desenvolvimento de 

uma proposta de educação para todos.  

Na realidade observada, pude evidenciar que a prática pedagógica e de 

acompanhamento da ação docente utilizada na turma que serviu de base para a 

pesquisa, apesar de pontos positivos observados e explicitados nos capítulos 

anteriores – como, por exemplo, o espaço/estrutura física da Educação Infantil, o 

investimento em material de apoio e permanente, a descentralização de recursos 

públicos, equipes de acompanhamento tanto para a Educação Infantil quanto 

para a Educação Especial, atividades diferenciadas/diversificadas na sala de 

aula – vem abrindo espaço a atividades excludentes e mantenedoras do ideário 

de sala homogênea tanto por parte das crianças – que refletem o pensamento e 

as atitudes observadas dos adultos – quanto dos profissionais que lidavam 

diretamente com essas crianças – que, por não terem um preparo sistematizado, 

contribuíam para a idéia de que o diferente não tem lugar no contexto regular. 

Além disso, essa prática acabava por refletir também um pouco daquilo 

que ficou evidente nas entrevistas e que é referente às atitudes das equipes de 

acompanhamento de Educação Infantil e Especial da Secretaria de Educação, 

bem como em referência à relação existente entre o CMEI, as equipes e o 

laboratório pedagógico. Ou seja, as entrevistas e observações mostraram que o 

serviço de assessoramento era deficiente tanto no contexto escolar quanto no 

contexto da Secretaria de Educação/Órgão Central. 

No contexto escolar, percebi que, durante o processo de coleta de dados, 

apenas uma visita da assessora de Educação Infantil do órgão central esteve no 

CMEI para dialogar com o corpo docente e técnico-administrativo sobre 

questões do cotidiano. Quanto à equipe de Educação Especial, não percebi sua 

presença em nenhum momento no CMEI. A única visita relativa à Educação 

Especial foi a da coordenadora do laboratório pedagógico que fazia atendimento 

às crianças do CMEI Vista Linda, mesmo assim, só foi evidenciada uma única 

vez. 

No contexto do órgão central da Secretaria de Educação, observei, nas 

falas dos entrevistados, que havia uma grande dificuldade na proposição de um 

trabalho em conjunto que envolvesse as equipes de assessoramento destacadas  

e o cotidiano escolar voltado para a inclusão de todas as crianças, independente 

de suas características físicas, sensoriais ou mentais. Não ficou evidente que a 

mesma criança deficiente também era parte da Educação Infantil. O contexto 
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observado deixava transparecer a idéia de que havia crianças no mesmo CMEI 

pertencentes a uma ou a outra equipe, mas não das duas ao mesmo tempo. 

No que se refere à relação existente entre a prática pedagógica realizada 

na sala de aula observada, com vistas à inclusão, e aquela realizada no 

laboratório pedagógico, em momento algum pude constatar uma correlação de 

forças, metodologia e/ou processos analíticos e de discussão em conjunto sobre 

o desempenho da criança atendida no laboratório e seu desenvolvimento social, 

afetivo, intelectual e cognitivo no cotidiano da Educação Infantil. Sobre esse 

aspecto, vale ressaltar que a Educação Infantil, como primeira etapa da 

Educação Básica e como etapa da educação ainda marcada por características 

fortemente ligadas ao cuidar, com “[...] uma legislação ambígua e omissa quanto 

às medidas de sua viabilização para a maioria da população infantil” (KRAMER, 

2001d, p. 91), precisa iniciar um trabalho colaborativo para que a prática 

inclusivista comece a fazer parte da práxis cotidiana. 

 
As creches e as escolas de educação infantil, dentro de sua atual e reconhecida 
função de cuidar e educar, não podem mais deixar de receber crianças PNEE, a 
partir de zero anos (art. 58, parágrafo 3º - LDB. Art. 2º, inciso I, alínea a, da Lei 
7853/89), oferecendo-lhes cuidados diários que favoreçam sua estimulação 
precoce, sem prejuízo dos atendimentos clínicos e individualizados, que, se não 
forem realizados no mesmo ambiente, devem ser disponibilizados por meio de 
convênios, para sua facilitação (MANTOAN, 2003, p. 44). 
 

Por outro lado, pude evidenciar que existe, no Sistema Municipal de 

Educação de Vitória, uma vontade muito grande de desenvolver um trabalho de 

ponta que seja reconhecido e que faça a diferença no contexto educacional do 

Estado do Espírito Santo, no caso, como evidenciado nesta pesquisa, no que se 

refere à Educação Infantil e educação inclusiva. Entretanto, ainda se vislumbra 

que um longo caminho está pela frente para que se tenha uma educação que 

veja a pessoa deficiente como mais um sujeito que possui todos os direitos e 

deveres daquelas pessoas que não apresentam deficiência. 

Este trabalho fez-me entender que muito do que se tem ouvido e falado 

acerca da inclusão de crianças deficientes na Educação Infantil no Sistema 

Municipal de Ensino de Vitória precisa ser revisto, analisado, avaliado e 

transformado, principalmente no que se refere à formação continuada de 

professores, acompanhamento pedagógico realizado pelos assessores e equipe 

dos laboratórios pedagógicos, implementação de políticas públicas sérias, 

relacionamentos interpessoais, trabalho/prática pedagógica cotidiana voltado 

para a diversidade, enfim, uma série de aspectos que, se não forem observados 
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e considerados podem contribuir para que a criança deficiente continue a 

receber um tratamento educacional que não valorize os aspectos afetivos, 

cognitivos, sociais e intelectuais de forma igualitária e equivalente, sem 

detrimento de um e supervalorização do outro. 

Em suma, cabe salientar que a inclusão é possível de se realizar em 

qualquer nível de ensino. Afinal, como diria Vygotsky (1997b, p. 82), 

 
Provavelmente a humanidade vencerá a cegueira, a surdez e a deficiência 
mental. Porém as vencerá muito antes no plano social e pedagógico que no 
plano médico e biológico [...]. Está em nossas mãos fazer com que a criança 
cega, surda ou deficiente mental não seja deficiente. Então desaparecerá 
também este conceito, signo inequívoco de nosso próprio defeito. [...] graças ao 
sistema social modificado, a humanidade alcançará condições de vida distintas, 
mas sãs. A quantidade de cegos e surdos se reduzirá enormemente. Porém 
muito antes disso serão vencidas socialmente [...]. A educação social vencerá a 
deficiência. Então, provavelmente, não nos compreenderão quando dissermos 
de uma criança cega que é deficiente, senão que dirão de um cego que é um 
cego e de um surdo que é um surdo, e nada mais. 

 

Para tanto, algumas sugestões para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, no âmbito do Sistema Municipal de Educação de Vitória, que tenha 

em mente a plena inclusão das pessoas deficientes no contexto educacional, 

podem ser dadas: 

• rever o modo de atendimento realizado pelos laboratórios pedagógicos e 

sua estruturação; 

• rever o acompanhamento dispensado à Educação Infantil e Educação 

Especial; 

• rever o sistema de divisão/colaboração entre as equipes de 

assessoramento; 

• rever a política de formação continuada do professor para a diversidade 

do contexto educacional; 

• implementar um grupo de pesquisa institucional que avalie 

continuamente as ações e políticas públicas implementadas e 

planejadas. 

 

Além disso, diante do exposto no corpo desta pesquisa, sugiro que outros 

trabalhos sejam desenvolvidos para que a política inclusivista seja efetivada de 

forma satisfatória e plena, abordando as seguintes temáticas: 

• acompanhamento da realidade dessas crianças do CMEI que ingressam 

nas EMEFs; 
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• inclusão para além da deficiência: do negro, do feio, do bagunceiro, do 

homossexual, do gordo, do pobre, a inclusão social na escola; 

• avaliação do trabalho realizado pelos laboratórios pedagógicos com os 

alunos dos CMEIs e das EMEFs; 

• avaliação da formação continuada dos professores de toda a rede nos 

últimos cinco anos; 

• mapeamento da realidade da Educação Infantil e Educação Especial no 

município de Vitória; 

• identificação do modo como se dá a avaliação da criança deficiente no 

Ensino Fundamental; 

• avaliação da função do professor de projeto e do estagiário da/na 

Educação Infantil e Educação Especial; 

• discussão sobre a necessidade do professor de Educação Física para a 

Educação Infantil e Educação Especial, dentre outras. 

Em suma, esta pesquisa, além de suscitar em mim o desejo de realizar um 

trabalho pedagógico que tem como ponto principal a valorização do outro dentro 

de suas particularidades e especificidades, pode contribuir para que a escola 

passe a ver e perceber o sujeito como ser único de sua espécie, com direitos e 

garantias que vão além das previstas em Lei, mas que são inerentes ao ser 

humano, ou seja, o direito de SER, independente de suas características físicas, 

mentais, intelectuais e sensoriais. 
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Apêndice A – Roteiro de entrevista com o professor da turma 
observada 
 

 

 

• sexo; 

• idade; 

• horários de trabalho; 

• vínculo profissional com a PMV; 

• exercício de outra função profissional fora do magistério; 

• formação acadêmica – descrever;  

• tempo de experiência profissional no magistério; 

• tempo de magistério na educação infantil e ensino fundamental; 

• tempo de serviço neste CMEI; 

• turma em que atua: era a de preferência? Por que está com esta turma? 

• motivos por que atua na Educação Infantil; 

• participação em cursos, congressos, seminários e afins específicos para a 

educação infantil; 

• outros cursos na área educacional; 

• leituras que realiza; 

• atividades culturais mais freqüentes; 

• entendimento acerca de educação de modo geral; 

• concepções que possui sobre a criança; 

• concepções que possui sobre Educação Infantil; 

• concepções que possui sobre inclusão escolar; 

• reação ao perceber em sala de aula criança deficiente; 

• concepções acerca dos conceitos de deficiente/normal; 

• outras questões pertinentes. 

 

Roteiro de entrevistas com diretor, pedagogo, assessores e secretário de 
Educação 

• tempo de serviço no magistério; 

• formação acadêmica; 

• tempo de serviço no cargo; 

• vínculo com a Prefeitura Municipal de Vitória; 

• forma de chegada ao cargo; 
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• pensamentos acerca do papel do diretor, pedagogo e assessor para a 

Educação Infantil e Educação Especial; 

• tempo de serviço como docente e/ou técnico na Educação Infantil e 

Educação Especial; 

• concepções sobre a criança, a Educação Infantil e a inclusão de deficientes 

na E. I.; 

• participação em congressos, seminários, cursos e afins na área educacional; 

• principais leituras; 

• atividades culturais; 

• avaliação que faz do trabalho que desenvolve; 

• aspirações profissionais futuras; 

• outras questões que surgirem no processo de entrevista.   
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Apêndice B – Roteiro para observação e conversas com as crianças 
da sala observada 
 
 
 
• sexo/quantidade de alunos; 

• programas favoritos de televisão; 

• materiais de leitura que possuem em casa; 

• informação sobre com quem moram/pessoas que residem na mesma casa; 

• diversões preferidas; 

• profissões dos pais e/ou responsáveis; 

• trabalho em casa – descrever as respostas; 

• número de irmãos; 

• pensamentos acerca de ser criança; 

• concepção sobre para que serve a criança, 

• pensamentos sobre a educação e a finalidade de estudar; 

• pensamentos sobre os colegas deficientes; 

• formas de aceitação e exclusão observadas na escola; 

• sentimentos em relação a si próprio, aos colegas, à escola, aos professores 

e demais funcionários; 

• pensamentos em relação à família, trabalho, Brasil, crianças de outros locais; 

• outros elementos que se façam presentes durante as conversas.  
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Apêndice C – Tópicos para Coleta de Dados junto ao Corpo Docente  
 

 

 

• CMEI 

• Nome 

• Idade 

• Função 

• Horário de trabalho no CMEI 

• Outros horários de trabalho 

• Turma em que atua 

• Era a de sua preferência       (      ) Sim                 (      ) Não 

• Tempo de experiência na turma que atua 

• Tempo de experiência no magistério 

• Formação básica e continuada (pode marcar mais de uma alternativa) 
                                                 (     ) 2º grau em Magistério 
                                                 (     ) 4º ano adicional 
                                                 (     ) Curso superior completo de Pedagogia 
                                                 (     ) Curso superior incompleto de Pedagogia 
                                                 (     ) Outra licenciatura 
                                                 (     ) Especialização na área educacional  
                                                 (     ) Mestrado em Educação 
                                                 (     ) Doutorado 
• Leituras mais recentes na área educacional (2003/2004) 

• Cursos de aperfeiçoamento na área educacional mais recentes 

(2002/2003/2004) 
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Apêndice D – As crianças do CMEI Vista Linda 
 
 
 
Joseane – tinha seis anos, morava com os pais e o irmão no morro onde a 

pesquisa foi desenvolvida, brincava com todas as crianças da sala, era 

extrovertida, alegre e aceita por todos em suas brincadeiras, era tida como muito 

inteligente, meiga e atenciosa pela professora. 

Elena – tinha seis anos, morava com os pais, era aceita por todos os colegas, 

calada, introvertida e tímida, porém se relacionava com as outras crianças, 

morava no morro. 

Renata – tinha seis anos, morava com os pais, não era aceita por todos, mas 

mantinha um bom relacionamento com algumas crianças, era tida como 

inteligente pela professora, morava no morro. 

Elda – tinha seis anos,  morava com os pais, se relacionava com quase todos as 

outras crianças, também era tida como inteligente, meiga e atenciosa pela 

professora e demais funcionários, morava no morro. 

Bruno – tinha seis anos, não morava no morro, era considerado por todos como 

exemplo de educação, inteligência e simpatia, se relacionava bem com todos os 

colegas, realizava todas as atividades pedidas e se expressava com facilidade. 

Guto – tinha seis anos, morava no morro, se relacionava com alguns meninos, 

apresentava comportamento ora agressivo ora meigo, tentava a todo instante 

mostrar que queria ser percebido pelos colegas e pela professora, agia com 

agressividade geralmente quando não era aceito em alguma brincadeira, 

considerado inteligente pela professora. 

Júlia – tinha seis anos, morava no morro e possuía traços de obesidade infantil, 

sendo assim muitas vezes discriminada pelas outras meninas e meninos. Não se 

relacionava somente com algumas crianças. Considerada meiga, inteligente e 

sensível pela professora. 

Willian – tinha seis anos, apresentava um problema na fala, se relacionava com 

todos os colegas, morava no morro, era muito pobre e possuía alguns problemas 

de desnutrição. Não sabia os nomes dos pais, apesar de morar junto deles. Era 

considerada uma criança carente de afeto pela professora. 

Marcos – tinha seis anos, se relacionava bem com os demais colegas, nutria 

uma amizade sólida com Luciano – brincavam, faziam as atividades, almoçavam 

e iam embora sempre juntos – era considerado meigo, inteligente e simpático 

pela professora. 
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Sílvio – tinha seis anos, muito quieto e tímido, brincava com alguns meninos, 

seu relacionamento com as outras crianças era bom. Era evangélico e por isso 

não podia participar de algumas atividades que a escola oferecia, pois, caso 

participasse, seria castigado pela mãe. Geralmente ficava muito triste por não 

poder ver vídeos, ir aos passeios e outras atividades. 

Cleiton - tinha seis anos, morava com os pais, apresentava peso superior às 

demais crianças. Apresentava uma vitalidade grande, sendo até mesmo 

caracterizado como hiperativo por alguns profissionais do CMEI, porém sem 

diagnóstico médico-psicológico; era muito pobre e morava num barraco no alto 

do morro. Apresentava um comportamento ora agressivo ora afetuoso com 

alguns colegas. Era constantemente chamado tanto por meninos quanto por 

meninas da sala por palavras que sugeriam uma homossexualidade, além de 

palavras que acentuassem sua condição de pobre e gordo.  

Tatiane – tinha seis anos, morava com a mãe, os irmãos e o padrasto, era muito 

pobre, sua mãe era doméstica e seu padrasto estava desempregado e vivia de 

pequenos trabalhos conhecidos como “bicos”. Era muito tímida, raramente falava 

alguma coisa tanto com as crianças quanto com a professora. Alguns 

profissionais da escola sugeriam que ela pudesse ser autista ou ter alguma 

conduta típica, porém, assim como Cleiton, sem diagnóstico algum.  

Viviane – tinha seis anos, morava até pouco tempo com uma tia, irmã de sua 

mãe, enquanto a mãe cumpria pena por tráfico de drogas; o pai estava preso 

acusado de roubo e outros crimes. Era uma criança muito agressiva tanto de 

forma física quanto verbal, apresentava comportamento arredio em relação às 

outras crianças, aos professores e funcionários do CMEI, usava em seu linguajar 

um excesso de palavras de baixo calão, não se relacionava com as outras 

crianças da sala e, quando o fazia, fazia de forma agressiva, batendo e/ou 

xingando a todos. Era muito pobre e tinha uma irmã gêmea univitelina, que era 

aluna do Pré B e, por ser exatamente seu oposto, era considerada uma criança 

brilhante, o que fazia com que Viviane fosse constantemente comparada com 

ela, só que pelas características negativas. 

Sérgio – tinha deficiência auditiva total – surdez, morava com a mãe, irmã e 

padrasto. Ficava geralmente sozinho brincando pela sala de aula e raramente 

alguma criança chegava para brincar e/ou interagir com ele por livre e 

espontânea vontade. Somente duas crianças interagiam constantemente com 

ele: Sílvio e Joseane. Sua mãe informou que ele fazia tratamento para tentar 

alguma reversão em sua deficiência desde que havia sido detectado o problema. 
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A mãe informou que Sérgio teve expressiva mudança em seu comportamento 

com o auxílio do padrasto que, segundo ela, gostava muito dele e vice-versa. 

Márcia – Considerada a menina mais bonita da sala, tinha seis anos, morava 

com os pais, apresentava melhor condição financeira em comparação aos outros 

colegas, possuía material didático diferente. Considerada atenciosa, meiga e 

inteligente por todos os profissionais do CMEI, percebia-se que algumas 

crianças gostavam de ficar perto dela ou brincar junto, pois era tida como 

popular e querida pela professora. 

Giseli – tinha seis anos, se relacionava bem com as outras crianças. Era tida 

como inteligente, meiga e atenciosa pela professora. Apresentava 

comportamento tido como o ideal para os padrões do CMEI. Morava no morro, 

era negra. 

Luciano – considerado muito inteligente, sensível e meigo. Relacionava-se bem 

com todas as crianças, em especial com Marcos. Também tido como criança 

exemplar pela professora e demais funcionários do CMEI. Tinha seis anos, 

morava no morro e era negro. 

Marta – veio para essa turma durante o processo de observação, tinha seis 

anos, morava no morro e era muito pobre. Relacionava-se bem com algumas 

crianças e era discriminada por outras devido à sua condição financeira.  

Alisson –  muito pobre, morava no morro, tinha problemas de desnutrição e não 

se relacionava bem com as outras crianças. Apresentava comportamento 

agressivo e era considerado uma criança difícil, desatenta e violenta tanto pela 

professora quanto pelos demais funcionários do CMEI. Apresentava uma 

carência afetiva muito grande. Quando se sentia aceito por algum colega, 

interagia sem problemas. 

Aline – morava com os pais, tinha seis anos, morava no morro, se relacionava 

com algumas meninas e com Wander. Apresentava condição econômica 

superior à das outras crianças e isso fazia com que exercesse uma liderança em 

torno daquilo que possuía como material escolar, vestimenta e objetos de uso 

pessoal – escova de cabelo, bijuterias, batons, bonecas. Era tida como criança 

dispersa, que apresentava problemas de aprendizado pela professora. Faltava 

muito às aulas. Saiu do CMEI, pois a mãe considerava que Cleiton era má 

influência ao seu comportamento. 

Wander – assim como Aline, apresentava condição econômica melhor do que as 

outras crianças. Morava com os pais, tinha seis anos, se relacionava bem com 

todas as crianças, exceto aquelas consideradas difíceis pelo CMEI. Tinha a 

característica de brincar com todos os brinquedos e de se vestir com objetos de 
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Aline – roupas, sapatos. Às vezes era repreendido pela professora por gostar de 

usar assessórios femininos das outras colegas da sala.  Saiu do CMEI, pois a 

mãe considerava Cleiton como má influência ao seu comportamento. 

Luciana – tinha seis anos, morava com a mãe. Tinha muitos problemas de 

relacionamento com as outras crianças e com a professora. Era tida pela 

professora e demais funcionários do CMEI como uma criança agressiva, mal-

educada, desatenta e com problemas de aprendizagem. Enfrentava o problema 

de ter ficado aos cuidados de uma tia – a quem também chamava de mãe – pelo 

tempo em que sua verdadeira mãe esteve presa acusada de tráfico de drogas. 

Era considerada feia pelas outras crianças. 

Karina – tinha seis anos, muito tímida, apresentava problemas de 

relacionamento com as outras crianças, ficava geralmente isolada nos cantos da 

sala. Era tida como uma criança com problemas de aprendizado pela professora. 

Raramente se expressava com palavras e/ou desenhos.  
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Anexo A – Organograma da Secretaria Municipal de Educação de 
Vitória 
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