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RESUMO 
 

 
 

 

 

Esse estudo visa examinar as concepções de crianças sem deficiência, de 5 a 6 anos, 

matriculadas na Educação Infantil, sobre a inclusão social de crianças com deficiência. 

Alguns conceitos pertinentes à Psicologia do Desenvolvimento Infantil serviram de 

instrumento teórico para análise dos resultados tais como, interação social, imitação, 

representação, comunicação não verbal e reprodução interpretativa, perpassando contextos 

teóricos de diversos autores que, entretanto, compartilham a perspectiva interacionista. 

Trabalhos especializados sobre inclusão de crianças com deficiência na escola também foram 

fontes inspiradoras para análise. Participaram da pesquisa oito crianças com deficiência, dos 

Grupos IV e V, que frequentavam um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), da 

cidade de Recife-PE. Além delas, integraram a amostra as outras crianças que pertenciam ao 

mesmo grupo do CMEI. Ao todo foram seis grupos observados, sendo três do turno da manhã 

e três do turno da tarde. As deficiências das crianças eram de diversos tipos: Deficiências 

Múltiplas (Deficiência Mental e Baixa Visão); Síndrome de Down; Paralisia Cerebral, 

Síndrome de West; surdez profunda; e baixa visão. As crianças foram observadas em local 

preparado para a realização de uma brincadeira de escolinha com material disponibilizado 

para seu manuseio, tais como: lápis, giz de cera, massinha de modelar, papéis, quadro, 

hidrocor, régua, cola, revistas, livros, caixas de papelão etc. Também foram disponibilizados 

cinco bonecos artesanais, confeccionados, especificamente, para esta investigação, dos quais 

quatro sinalizavam algum tipo de deficiência: boneca com aparência de ter Síndrome de 

Down, boneca aparentando cegueira, boneco com prótese auditiva, boneco cadeirante. O 

quinto boneco não tinha deficiência. A filmagem foi utilizada como recurso para o registro 

das sessões de observações que duraram 25 minutos em média. Houve 45 sessões 

videogravadas que perfizeram 12 horas, 39 minutos de registro. Os dados foram tratados por 

meio da análise microgenética: cada sessão foi observada várias vezes, e 56 episódios foram 

identificados, recortados e transcritos em detalhe, mas apenas dez episódios foram 

selecionados para este trabalho. Na análise foram explorados seis aspectos: a afetividade; a 

comunicação; a socialização; e as concepções das crianças sem deficiência sobre igualdade 

e diferença; possibilidades e limitações, deficiência e doença. Esses aspectos permitiram 

discutir acerca das concepções das crianças sem deficiência sobre a inclusão de crianças com 

deficiência na Educação Infantil. As crianças sem deficiência revelaram uma reprodução 

interpretativa da sociedade em que vivem. Além disso, a convivência e a interação com as 

crianças com deficiência trazem benefícios para todas, com e sem deficiência. Discutir a 

reprodução da ação e a re-significação da cultura durante a brincadeira é pensar nas 

possibilidades de estratégias para incluir efetivamente o outro.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This study aims to examine the conceptions of 5-6 year old children without disabilities, 

enrolled in early childhood education, about social inclusion of children with disabilities. 

Some concepts pertaining to Psychology of Child Development served as theoretical tools for 

analyzing results such as social interaction, imitation, representation, non-verbal 

communication and interpretative reproduction, considering theoretical contexts of various 

authors, who share, however, interactionist perspective. Specialized works on inclusion of 

disabled children in school have also served as sources of inspiration for analyses. Eight 

disabled children from Groups IV and V, attending an Early Education Municipal Center 

(CMEI), in the city of Recife-PE took part in the research. Besides them, the sample included 

the other children belonging to the same group – CMEI. In all, six groups were observed, 

three of the morning and three in the afternoon. The disabilities of the children were of 

various types: Multiple Disabilities (Intellectual Disability and Low Vision), Down 

Syndrome, Cerebral Palsy, West Syndrome, profound deafness, and low vision. The children 

were observed in a place prepared to carry out a school play with supplies available for 

handling, such as pencils, crayons, Play-Doh, paper, board, markers, ruler, glue, magazines, 

books, cardboard boxes etc. There were also five handmade dolls available, especially made 

for this investigation, four of which signaling some kind of disability: a doll appearing to have 

Down syndrome, a doll apparently blind, a doll with hearing aids, a doll in a wheelchair; and 

a fifth doll having no disability. The footage was used as a resource to record the observation 

sessions which lasted 25 minutes on average. There were 45 video recorded sessions that 

totaled 12 hours, 39 minutes for registration. The data were analyzed microgenetically: each 

session were observed several times, and 56 episodes were identified, cut out and transcribed 

in detail, but only ten episodes were selected in this work. Six aspects in the analysis were 

explored: affectivity; communication; socialization, and the views of children without 

disabilities on equality and difference, possibilities and limitations, disability and illness. 

These features allowed a discussion about conceptions of children without disabilities on the 

inclusion of disabled children in early education. Children without disabilities showed an 

interpretative reproduction of their society. Moreover, coexistence and interaction with 

children with disabilities bring benefits for them all, with and without disabilities. Discussing 

the reproduction of action and re-signification of culture during the game is to think of the 

possibilities of strategies to effectively include the other. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Essa pesquisa propõe discutir a dialética inclusão e exclusão de crianças com 

deficiências na Educação Infantil, a partir das concepções que as crianças sem deficiência têm 

sobre as diferenças e semelhanças com o outro; bem como, observar estratégias que eles 

utilizam nas brincadeiras para incluir ou excluir seus pares. A proposta para se discutir a 

inclusão de crianças com deficiências está alicerçada no paradigma da “Educação Voltada 

para Todos”. Este paradigma é defendido pela Declaração de Jomtien, criada em março de 

1990, na Tailândia, momento em que o Brasil participou com o objetivo de promover uma 

educação igualitária. As perguntas que justificam esta investigação são: Como as crianças sem 

deficiência se relacionam com a criança com deficiência? Como as crianças sem deficiência 

se comunicam com as crianças com deficiência? Quais as concepções que as crianças sem 

deficiência têm sobre a diferença? 

Por que o interesse em se discutir a inclusão na Educação Infantil? Primeiro, porque a 

diversidade é um fenômeno que faz parte da humanidade e que a inclusão é uma resposta a 

esta diversidade. Segundo, porque a inclusão está fundamentada em documentos 

internacionais e nacionais vigentes nos dias de hoje. Dos documentos internacionais 

ressaltamos a contribuição da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a 

Declaração Mundial sobre educação para todos (Declaração de Jomtien – 1990), Declaração 

de Salamanca (1994) e Declaração de Guatemala (1999). Fazem parte dos documentos 

oficiais brasileiros orientadores da inclusão no Brasil: a Constituição Federal de 1988 (Art. 

3º), as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, 1971 e 1996 (Capítulo V), o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e as Diretrizes Nacionais para Educação 

Especial na Educação Básica (Resolução 02/2001). E terceiro, não menos importante, é 

porque entendemos que a criança é agente de cultura e ser agente de cultura é ter condições de 

vivenciar a inclusão, aprender sobre a inclusão e discutir sobre ela na Educação Infantil. 

Estudos como o de Carvalho & Pedrosa (2002), Corsaro & Molinari (1990), Pedrosa, 

Carvalho &Império-Hamburger (1997), Pedrosa & Eckerman (2000), Pedrosa e Santos 

(2000), que concebem a criança como agente de criação e transmissão de cultura, desde os 

primeiros anos de vida, fundamentam o nosso trabalho. A infância, por sua vez, é um espaço 

aberto para possibilidades. Entendemos, com o resultado de nossa pesquisa, que a brincadeira, 
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como observamos em vários episódios, é um lugar privilegiado para que as crianças possam 

desenvolver o seu potencial criativo de imaginação e recriação da sua cultura. 

Nossa perspectiva parte da constatação de que práticas excludentes são comuns nas 

escolas públicas e privadas. Esta constatação é baseada em dados empíricos, uma visão, 

também, corroborada por Ferrari e Freller (2008, p. 7) quando afirmam que a proposta de 

inclusão avança na “qualidade da cultura institucional, da relações e da subjetividade, 

culminando em ambientes mais inclusivos, capazes de construir uma educação de qualidade 

para todos.” As práticas excludentes iniciam-se com o baixo número de crianças com 

deficiência matriculadas na Educação Básica e estende-se com as políticas públicas ditas 

inclusivistas. Segundo o Censo Escolar MEC/INEP (2005), que discute a distribuição da 

matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) na Educação Básica, 

observa-se: em 2003, tínhamos 63.990 alunos com NEE matriculados nas salas de aula da 

Educação Básica; em 2005, o número subiu para 78.857 alunos matriculados na pré-escola. 

Os dados do Censo 2000, discutidos pelo IBGE, mostram que, aproximadamente, 24,6 

milhões de pessoas, ou 14,5% da população total, apresentaram algum tipo de incapacidade 

ou deficiência. Os parâmetros de qualidade para a Educação Infantil são uma conquista no 

sentido de indicar a necessidade de inclusão das crianças pequenas às instituições de 

Educação Infantil, mas devemos lembrar que, segundo o levantamento, realizado pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) existem 92.526 

estabelecimentos de Educação Infantil no País que atendem crianças entre 0 e 6 anos de idade, 

sendo 67% pertencentes às redes de educação municipais. Além do Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil, observamos a necessidade de que as políticas públicas 

como, por exemplo, o sistema de acompanhamento técnico de apoio pedagógico, sejam 

estendidas a todos os centros de Educação Infantil. O debate teórico existente afirma que 

pesquisas, publicações e relatos de experiência são crescentes; mas, para Ferrari e Freller 

(2008, p. 7), a ideia de inclusão deve ser examinada com cautela. É preciso certificar-se de 

que a inclusão não é um modismo e que práticas de exclusão continuem cristalizadas com 

novas roupagens pedagógicas. Diante destas ameaças, não podemos perder de vista que a 

educação deve ser feita para todos de forma a respeitar a singularidade do sujeito cidadão.  

 Desta forma, a proposta deste trabalho é compreender a singularidade da criança com 

deficiência, vista sobre a perspectiva de outras crianças sem deficiência, nos eixos temáticos: 

deficiência/doença; limitações/possibilidades; igualdade/desigualdade. 
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O objetivo geral desta pesquisa é compreender as concepções de crianças do grupo IV 

e grupo V, sem deficiência, matriculadas na Educação Infantil, sobre o fenômeno da inclusão 

social de crianças com deficiência a partir de brincadeiras infantis. Para os objetivos 

específicos deste trabalho apontamos: identificar comportamentos que sinalizem o 

acolhimento de crianças que possuem alguma deficiência, por parte das crianças sem 

deficiência, observando-as em situação de interação social; identificar os recursos linguísticos 

utilizados pelas crianças sem deficiência para se comunicarem com os parceiros com 

deficiência, tais como, expressões faciais, sons e gestos, durante oficinas de escolinha 

(situação lúdica); investigar os benefícios trazidos pela inclusão de crianças com deficiências, 

sejam elas, auditivas, visuais, psíquicas ou físicas, no meio de crianças sem deficiências; 

identificar, através das brincadeiras em oficinas, as concepções que as crianças sem 

deficiência têm sobre: deficiência/doença; limitações/possibilidades; igualdade/desigualdade. 

Utilizamos o método de observação de brincadeiras no pátio e em oficinas de 

escolinha e realizamos análise microgenética viabilizada pelas videogravações dessas duas 

situações observadas. Fizemos também entrevistas com as crianças sem deficiência e com 

deficiência durante as oficinas de escolinha e, por fim, realizamos uma análise do Projeto 

Político Pedagógico da Escola. Tivemos que fazer um recorte na pesquisa para focalizar, 

apenas, as concepções das crianças sem deficiência por causa de nossos objetivos. A 

necessidade de se conceber a criança sem ou com deficiência como sujeito que compreende 

foi o primeiro passo para se discutir a inclusão na Educação Infantil; e, “escutar a voz da 

criança”, a saber, observar atentamente para suas necessidades e desejos, expressos em gestos, 

e ouvir suas respostas durante as entrevistas aponta para a direção de que o pesquisador está 

pretendendo incluir o outro, a criança, em um espaço próprio da criança, o da Educação 

Infantil, e em um assunto onde ela é especialista para discutir que é a brincadeira. Os 

resultados da presente pesquisa visam, também, auxiliar professores a encontrar alternativas 

para conhecer a singularidade de seus alunos, através da observação atenta de suas crianças. 

A investigação buscou entender a relevância da brincadeira, usando-a como uma 

estratégia metodológica, ou seja, selecionando-a como um espaço aberto para discussão e 

reflexão sobre o fenômeno da inclusão de deficientes, em um Centro Municipal de Educação 

Infantil que se declara inclusivo. A importância da brincadeira deve ser discutida na Educação 

Infantil por ser ela um campo social de interações onde a reflexão sobre si e sobre o outro 

permeia todas as práticas. Carvalho, Hamburger e Pedrosa (1996, p. 4), consideram que a 

brincadeira de crianças, realizada em grupo “configura um campo social de interações – tal 
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como o campo gravitacional é o campo de interações entre partículas que têm massa, e o 

campo elétrico-magnético é o campo das interações entre cargas elétricas”. Este campo de 

interações é discutido pelas autores através dos desdobramentos dos conceitos de interação 

social, regulação, co-regulação e correlação. 

A brincadeira é concebida, nesta pesquisa, como prática cultural. Segundo Carvalho e 

Pontes (2003, p. 15), “brincadeiras são como rituais que se transmitem, repetidos ou 

recriados, em ambientes socioculturais distintos”. Discutimos, exaustivamente a brincadeira 

para situar a sua relevância na Educação Infantil, mas o nosso objeto de estudo é, de fato, o 

olhar das crianças sem deficiência sobre a inclusão do outro com deficiência na Educação 

Infantil. 

Teorias que discutem: criança, infância, cultura, brinquedo e grupo de brinquedo 

foram importantes para elaboração de categorias descritas, concebidas a partir das 

videogravações. Pudemos observar, nos episódios, “grupos de brinquedo”, ou seja, crianças 

em interação social que criam, modificam ou reproduzem atividades diversas com o intuito de 

brincar. As crianças se expressam pela fala, mas também, por atitudes, gestos, choros e risos, 

que se configurem como acolhimento às outras, aquelas com deficiência, a partir dos 

brinquedos artesanais e de objetos que fazem parte do universo escolar, deixados a disposição 

das crianças. Para Carvalho e Pontes (2003, p. 16), grupo de brinquedo é a: 

“microsociedade em que se constituem redes de relações, em que papéis são 

atribuídos dinamicamente no desenrolar das interações, em que conhecimentos, 

regras e procedimentos são continuamente trocados, reformulados, criados, 

repassados”. 

Dois fatos foram marcantes, em minha trajetória de vida, para que houvesse uma 

motivação ímpar para refletir sobre inclusão na Educação Infantil. São eles: o conhecer uma 

criança surda na infância e não saber lidar com ela; e observar de perto a dificuldade de 

colegas professores para incluir seus alunos na sala de aula regular da Educação Infantil. 

Em minha infância, lembro de uma criança surda bastante pobre que não conhecia 

LIBRAS, que não fora oralizada por seus pais ou familiares e que não frequentava nenhuma 

escola. Ela é neta de uma pessoa que conhecia meus pais; tivemos alguns poucos contatos 

com ela em Recife e no Ceará. Há quase 24 anos atrás, ela esteve em nossa casa, uma fazenda 

em Paulista para passar as férias conosco; este foi o período que tivemos mais contato com 
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ela. Lembro que a menina tentara se aproximar, várias vezes de mim e de minha irmã para 

brincar de cabeleireiro em uma casinha de madeira. Nós nos esforçamos, no início, para nos 

comunicarmos com ela. Mas o único sinal que ela fazia era o de uma tesoura cortando os 

cabelos. Segundo nosso olhar, na época, ela não sabia dizer mais nada do que “cortar 

cabelos”. No início, nós a imitamos e fizemos a mesma coisa várias vezes; não sabíamos se 

ela queria dizer que cortara os cabelos ou se gostaria de brincar de cabeleireiro. Foi um drama 

na época; lembro que meus olhares se cruzavam permanentemente com os olhares de minha 

irmã; e, dizíamos que não estávamos entendendo nada além do fato de que ela gostava de 

cortar cabelos ou não. A brincadeira nem se iniciara direito e nós já tínhamos resolvido que 

não dava para brincar com a “mudinha”. Esse era o nome dado a ela pelos pais, avós e por 

todos da comunidade da Canafístula. Ninguém a conhecia por outro nome. Ficamos tristes 

com a situação de não brincar com ela; mas, na época, não víamos outra alternativa além da 

exclusão. Este fora um problema que, desde então, o guardei, em minha memória, para que 

um dia pudesse encontrar novos caminhos para resolvê-lo. Hoje, não tenho contato com a 

surda que mora no Ceará; mas, procurando informações sobre ela, soube que, ainda, não 

aprendeu LIBRAS, que se comunica com os outros através de seus próprios sinais e que, 

mesmo depois de tanto tempo, todos, ainda, chamam-na de mudinha. A pergunta é: o que 

fazer para que esta situação não seja reproduzida nem por mim, nem por ninguém? Para a 

surda, este fora um retrato da exclusão que se iniciara em nossa infância e que se perpetuou 

até hoje, por algumas pessoas da comunidade da Canafístula, interior de Iguatú, Ceará, que 

não tiveram oportunidade de aprender outra língua para se comunicar com a surda. 

Outra experiência importante que motivou meu trabalho na área de Educação Infantil 

foi o fato de que, pude observar de perto, há dois anos, enquanto lecionava em uma escola 

particular, uma situação de interação criança com deficiência e criança sem deficiência. Uma 

criança surda de 05 anos, de outra sala, sofria na hora do recreio porque não “ouvia” os 

colegas a chamarem para brincar. A professora dela relatou-me que a mãe da menina proibia 

que a professora ensinasse LIBRAS ou que ensinasse qualquer gesto para a aluna. Desta 

maneira, seus coleguinhas não sabiam como lidar com a colega além da fala. O problema não 

era a utilização da fala; mas, o fato das crianças não serem ensinadas sobre a surdez e 

buscarem se comunicar com a criança surda de costas para ela, por exemplo. A mãe não 

queria que ninguém descobrisse que ela era surda. A menina usava um aparelho de surdez, 

mas tinha dificuldades para se comunicar com seus colegas. A mãe proibia a professora de 

gesticular e de falar sobre a deficiência da filha. Estes são exemplos que motivaram o presente 
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estudo sobre a inclusão social. Colaborar com o aprendizado do próximo, de meus colegas 

professores e pesquisadores, e estar buscando meios de incluir uma criança com deficiência, 

quando essa fizer parte de minha turma, é um desafio e uma prova de que a inclusão não é um 

fenômeno que sempre fez parte do nosso sistema educacional ou de uma perspectiva de 

educação onde o professor aprenda sozinho; mas de esforços coletivos para que o acolhimento 

seja uma experiência concreta na vida de todo docente. Na metodologia do presente trabalho, 

selecionamos dez episódios para discutir os seguintes aspectos: a afetividade, a comunicação, 

a socialização e as concepções das crianças sem deficiência sobre Igualdade e Diferença; 

Possibilidades e Limites; Deficiência e Doença. A partir de então fizemos um esforço para 

alçar as concepções das crianças sem deficiência sobre a inclusão de crianças com deficiência 

na Educação Infantil. Com estes dez episódios, assim como um diamante e suas faces, 

buscaremos refletir a beleza das diferenças que são encontradas em cada criança, ou em cada 

cristal. Os cristais exibem faces curvas ou estriadas e com depressões triangulares sobre elas. 

Para Pompei (2011), “a clivagem é octaédrica perfeita e fratura concóide”. Sua dureza na 

escala de Mohs é 10. É a substância mais dura que se conhece. Pensamos nas depressões 

triangulares pela capacidade que as crianças têm de significar o mundo de múltiplas formas 

em suas brincadeiras. A dureza na escala de Mohs é 10 apontando para a substância mais 

dura, pretende ser uma comparação com os 10 episódios que juntos provam a força da 

inclusão. O Carbono puro é a composição dessa pedra tão fascinante e desejada; ele pode ser 

comparado à premissa de que o direito que a criança sem deficiência tem é o mesmo direito 

que a criança com deficiência deve ter; dentre eles: a expectativa da aprendizagem. 

Cristalizado sob altas pressões e temperaturas, nas mais profundas entranhas da terra, há 

bilhões de anos. Esta característica do diamante pode ser comparada à história da inclusão 

que, passou por várias pressões sociais e que, precisou de muito tempo para ser maturada. A 

origem do nome diamante, "Adamas", é grega. Significa invencível, indomável. A origem do 

nome inclusão é a mesma, não quando vista pela história de, apenas, uma criança com 

deficiência, mas quando vista pelo olhar da humanidade que tem necessidades especiais. 

A instituição Ana Rosa Falcão de Carvalho foi indicada pela Secretaria de Educação 

de Recife. O critério de seleção da instituição foi que esta tivesse uma proposta inclusiva de 

atendimento a crianças com deficiências diversificadas; e ser frequentada por crianças com 

deficiência e sem deficiência. Além do mais, a escola foi indicada por ser, para a Secretaria de 

Educação, uma escola de referência da cidade do Recife. Nossa hipótese é que o fenômeno da 

inclusão seja socialmente estimulado pelos parceiros da brincadeira. 
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Espera-se que este trabalho contribua para que professores e pesquisadores possam 

apreciar o valor da inclusão social nas brincadeiras para crianças com deficiências e sem 

deficiência como sendo uma verdadeira necessidade, não apenas, das crianças mas, 

principalmente, de todos os educadores. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

Compreender as concepções de crianças do grupo IV e grupo V, sem deficiência,matriculadas 

na Educação Infantil, sobre o fenômeno da inclusão social de crianças com deficiência a partir 

de brincadeiras infantis. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Identificar comportamentos que sinalizem o acolhimento de crianças que possuem alguma 

deficiência, por parte das crianças sem deficiência, observando-as em situação de interação 

social; 

2) Identificar os recursos linguísticos utilizados pelas crianças sem deficiência para se 

comunicarem com os parceiros com deficiência, tais como, expressões faciais, sons e gestos, 

durante oficinas de escolinha (situação lúdica); 

3) Investigar os benefícios trazidos pela inclusão de crianças com deficiências, sejam elas, 

auditivas, visuais, psíquicas ou físicas, no meio de crianças sem deficiências; 

4) Identificar, através das brincadeiras em oficinas, as concepções que as crianças sem 

deficiência têm sobre: deficiência/doença; limitações/possibilidades; igualdade/desigualdade. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
3.1 Histórico: Educação de pessoas com deficiência e a proposta da Educação Inclusiva 

 
Uma análise diacrônica da legislação internacional e nacional acerca da educação de 

pessoas com deficiência nos revela a concepção histórica do que seja a inclusão e a forma 

como esta deve ser regulada e trabalhada socialmente. A experiência de outrem não, apenas, 

faz-nos refletir sobre as nossas próprias concepções e ações políticas em direção a 

determinado caminho filosófico e sociológico como também nos constitui enquanto seres 

sociais e políticos em busca de respostas para os nossos desafios individuais e coletivos. 

São várias as Convenções e Declarações internacionais que discutiram e que discutem 

acerca da inclusão na sociedade. Alguns dos documentos internacionais mais importantes da 

Educação Inclusiva são: a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos conhecida como a Declaração de Jomtien, a 

Declaração de Guatemala em 1999: Convenção Interamericana para Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, a Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência Mental, a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiências, as Normas de Equiparação de Oportunidades, Carta do Terceiro 

Milênio, Declaração de Washington, Declaração Internacional de Montreal sobra a Inclusão, 

Declaração de Madri, Declaração de Caracas e Declaração de Sapporo. 

Apontaremos marcos encontrados em algumas das legislações supracitadas para 

discutir conceitos e posições políticas que defenderemos neste trabalho. Por exemplo, as 

definições de deficiência e discriminação discutidas na Convenção da Guatemala. Assim 

como a Convenção de Guatemala (1999), concordamos com o fato de que “a deficiência pode 

dar origem a situações de discriminação, pelo qual é necessário propiciar o desenvolvimento 

de ações e medidas”; uma das medidas é a descrição dos conceitos de deficiência e 

discriminação. O termo deficiência é entendido, pela Convenção de Guatemala (1999), como 

“uma restrição física, mental, ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 

capacidade de exercer uma ou mais atividades da vida diária, causada ou agravada pelo 

ambiente econômico e social.” Esta é a definição que tomamos para compreender a criança 

com deficiência; bem como, compreender que a criança sem deficiência pode não apresentar 

uma deficiência visível, sem isso significar, entretanto, que ela não possua alguma limitação 

de exercer uma ou mais atividades da vida diária na Educação Infantil. Mesmo 
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compreendendo que a criança dita com e sem deficiência possa apresentar alguma limitação 

que não listada antes; o foco de nossa atenção, neste trabalho, recairá para a concepção do 

termo diferença que a criança sem deficiência tenha sobre a criança com a deficiência física, 

intelectual, visual ou auditiva. 

É importante salientar que a discriminação pode coexistir com práticas declaradas 

inclusivistas. Por isso, pontuamos o conceito de discriminação, citado na Declaração de 

Guatemala (1999) que compreendemos ser o mais completo significado de discriminação: 

discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência significa toda 

diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de 

deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência 

presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 

reconhecimento, gozo, ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência 

de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. 

 Esta definição nos é cara por distinguirmos atitudes e ações na discussão dos dados da 

presente dissertação que, aparentemente, podem ser rotuladas como uma percepção da 

diferença, mas que são, na verdade, práticas que podem promover a discriminação entre os 

indivíduos que “nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, conforme Artigo 1º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). A inclusão social, para a Declaração de 

Madri (2002), é a “não-discriminação e a ação afirmativa”; estas duas atuações promovem a 

cultura de que a pessoa com deficiência tenha os mesmos direitos humanos que os demais 

cidadãos e este aspecto é fundamental quando saímos da perspectiva da caridade para 

defendermos as oportunidades iguais. Observemos o estudo do contraste das duas visões 

acerca da pessoa com deficiência, descrito na Declaração de Madri (2002): 

QUADRO 01: AS VISÕES ACERCA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

ANTIGA VISÃO NOVA VISÃO 

Pessoas com deficiência como objeto de caridade; Pessoas com deficiência detentores de Direitos; 

Pessoas com deficiência como pacientes; Pessoas com deficiência como cidadãos e 

consumidores com autonomia; 

Pessoas com deficiência sem autonomia para 

tomar decisões; 

Pessoas com deficiência agindo com 

responsabilidade e independência; 

Enfoque na deficiência; Promoção de ambientes acessíveis e de apoio e da 

eliminação de barreiras, revisão da cultura e de 

políticas e normas sociais; 
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Rotulação de pessoas como dependentes e não 

empregáveis; 

Ênfase nas habilidades e na provisão de medidas 

efetivas de apoio; 

Projetar processos econômicos e sociais para 

poucos; 

Projetar um mundo flexível para muitos; 

Segregação desnecessária em educação, emprego e 

outras áreas da vida; 

Inserção da pessoa com deficiência na corrente 

principal da sociedade; 

Políticas sobre deficiência como algo que afeta 

apenas órgãos especiais; 

Inserção de políticas sobre deficiência como uma 

responsabilidade geral do governo. 

Fonte: Declaração de Madri (2002) 

 

 

Este estudo revela pontos-chave que permeiam a história da inclusão e exclusão da 

pessoa com deficiência porque de forma direta, ao analisar uma prática social, podemos 

confrontar com o esquema acima e identificar a concepção paternalista ou de igualdade que é 

apresentada pela pessoa sem deficiência e ou pessoa com deficiência. 

Uma educação singular não pode gerar a formação de indivíduos singulares que se 

respeitam e que respeitam o outro com todas as suas diferenças e peculiaridades. Uma 

educação que compreende as suas crianças como crianças constituídas socialmente, mas 

pessoalmente identificadas pode promover a fraternidade enquanto meio para privilegiar o 

todo em detrimento do uno. A Declaração de Salamanca (1994) entende o valor da 

singularidade quando proclama que “cada criança tem características, interesses, capacidades 

e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias”. Com esta afirmação a sociedade e 

qualquer escola pode alimentar suas ideias e construtos teóricos para questionar se a criança 

tem sido, de fato, o centro da gravidade do qual derivam as atividades que visam à formação 

integral do infante. Para a referida Declaração as crianças com necessidades especiais devem 

ter acesso às escolas regulares e a uma “pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao 

encontro destas necessidades”. Este dever não é uma prerrogativa apenas do governo, mas das 

escolas que se comprometem em ter uma educação voltada para todos. O sistema educacional 

é o um dos grandes passos para se constituir uma sociedade inclusiva. 

O problema da sociedade não inclusivista pode ser apresentado estatisticamente, na 

Carta para o Terceiro Milênio (1999), aprovada em Londres pela Assembleia Governativa da 

Rehabilitation Internacional: “nós precisamos aceitar a deficiência como uma parte comum da 

variada condição humana. Estatisticamente, pelo menos 10% de qualquer sociedade nascem 

com ou adquirem uma deficiência”. Estes números são expressivos quando se constata na 

mesma carta que: 
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nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, nos hemisférios norte e sul do 

planeta, a segregação e a marginalização tem colocado pessoas com deficiência no 

nível mais baixo da escala sócio econômica. 

 

A inclusão social não pode ser pensada como uma realidade local que visa atender a 

necessidades de uma determinada nação; antes, a inclusão é uma resposta às necessidades 

humanas universais. Um bebê no Oriente é gerado da mesma forma como os bebês do 

Ocidente são gerados; por exemplo, a necessidade que um feto no Hemisfério Sul tem de 

nascer é a mesma necessidade que um feto do Hemisfério Norte tem de conhecer um mundo 

onde os direitos humanos devam ser reconhecidos e protegidos. Já vimos que as legislações 

internacionais questionaram a segregação das crianças deficientes em meio à sociedade; 

analisemos, agora, a legislação nacional e seus princípios norteadores para a educação 

inclusiva. 

No Brasil, a concepção de educação inclusiva trouxe consigo inovações teóricas e 

pragmáticas na relação ensino-aprendizagem da comunidade escolar. A história do 

atendimento educacional às crianças com necessidades especiais no país é dividida em 

períodos distintos: o período de 1854 a 1956 é marcado por iniciativas oficiais e particulares 

isoladas; de 1961 a 1996 é um tempo marcado por políticas nacionais de “Educação Especial” 

as quais dialogam com as políticas internacionais que foram elaboradas nas mesmas décadas. 

Neste tópico, discutiremos, apenas, as Leis e Decretos nacionais; não abordaremos as 

iniciativas educacionais particulares ou públicas que não foram legisladas. 

A Constituição Federal de 1988 valoriza os direitos humanos e combate toda a forma 

de discriminação, no Art. 5º, caput, observamos que “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, residentes no país, 

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [..]”. 

A igualdade é a bandeira de todas as nações e o fundamento da liberdade, da justiça e 

da paz no mundo e no Brasil; a igualdade é uma prerrogativa para todos os documentos e 

ações públicas e particulares para implementar a justiça social em todos os Estados que 

compõe este país. A igualdade é a ferramenta que utilizamos para questionar a existência de 

cidadãos invisíveis ou cidadãos de papel. A igualdade é a responsável para que o termo 

cooperação signifique, no âmbito da educação informal ou formal, uma operação conjunta, 

uma colaboração, parceria e união entre pessoas que se respeitam em suas habilidades e 
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capacidades. É a igualdade de direitos que, por sua vez, visará o acesso à escola e inclusão da 

criança com deficiência na sala de aula regular. 

As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1960, 1961, 1962, 1971 e de 

1996 regulamentaram as questões a seguir: o Decreto 48.961, de 22 de setembro de 1960 

institui a Campanha de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais (CADEME); a Lei 

4.024 de 1961 discutia a integração das crianças “excepcionais” no sistema de ensino regular 

quando diz no Art. 88 que “A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-

se no sistema geral da educação, a fim de integrá-los na comunidade”. Em diferentes países, 

nesta mesma data, segundo Sá (2009, p. 41), houve 

uma importante mobilização pública a favor da integração educacional de alunos 

com algum tipo de deficiência [..]; a Lei 4.169 de 1962 oficializou as convenções 

braile para uso na escrita e leitura de cegos e o Código de Contrações e Abreviaturas 

Braile; neste mesmo ano, observamos, ainda dois eventos: a ampliação do número 

de Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a criação de recursos 

por meio do Fundo Nacional de Ensino Primário, o Plano Nacional de Educação 

para a educação dos “excepcionais” e bolsas de estudo para assistir, 

preferencialmente, crianças com necessidades especiais de qualquer natureza. O 

general Castelo Branco assina, em 1964, institui a Semana Nacional da Criança 

“Excepcional”, por meio do Decreto 54.199/64 que marca o período de 21 a 28 de 

agosto, em todos os municípios o país, como um tempo dedicado à criança 

deficiente. 

Em 17 de outubro de 1969, aconteceu uma grande reformulação da Constituição por 

meio da Emenda Constitucional 1, outorgada pela junta de ministros militares, especificando 

a qualidade do ensino para as crianças com necessidades especiais, no Art. 169, “cada sistema 

de ensino terá obrigatoriamente serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos 

necessitados condições de eficiência escolar.” 

A eficiência escolar não pode ser medida por uma prática pedagógica específica, ou 

pelo número de alunos com deficiência que foram inseridos e incluídos, de fato, em uma sala 

de aula regular; não é a comunicação entre escola e comunidade, nem tão pouco é investir 

apenas em formação de professores ou é uma ação do governo que visa discutir, por exemplo, 

referenciais curriculares para uma nação. Eficiência escolar é tudo isto e um pouco mais; “o 

pouco mais” se refere à autonomia dos educadores e as necessidades dos educandos que são 

vivenciadas no dia a dia escolar. O Ministério da Educação e do Desporto (MEC) e a 

Secretaria de Educação Fundamental do MEC contribuíram com a eficiência escolar da 

educação de crianças com deficiência e crianças sem deficiência na Educação Infantil ao 
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publicar o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI). Segundo o 

RCNEI (1998, p. 5) no volume I, o objetivo deste referencial é: 

apontar metas de qualidade que contribuam para que as crianças tenham um 

desenvolvimento integral de suas identidades, capazes de crescerem como cidadãos 

cujos direitos à infância são reconhecidos. Visa, também, contribuir para que possa 

realizar, nas instituições, o objetivo socializador dessa etapa educacional, em 

ambientes que propiciem o acesso e a ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos 

da realidade social e cultural. 

 O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil discute o desenvolvimento 

integral das crianças com o objetivo de que estas possam exercer o direito à infância. As 

singularidades de cada criança devem ser consideradas para que a criança possa exercer com 

plenitude os benefícios da socialização na educação. O tratamento especial deve ser 

implementado quando a necessidade da criança solicitar uma assistência especializada em 

tempo complementar. 

A Lei nº 5.692/71, segundo Galindo (2009, p. 44), Capítulo I - Do Ensino de 1º e 2º 

graus (atualmente, fundamental e médio), Art. 9º, prevê: 

Os alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais, os que se encontram em 

atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão 

receber tratamento especial de acordo com as normas fixadas pelos competentes 

Conselhos de Educação. 

 A expressão “tratamento especial” gerou controvérsia entre os educadores e foi objeto 

de pronunciamento do Conselho Federal de Educação, tendo como representante o professor 

Walmir Chagas (1972). O Parecer 842/72 do referido Conselho apresenta três grandes 

medidas, segundo Sá (2009, p. 45): o desenvolvimento de técnicos nas várias manifestações 

de excepcionalidade; o preparo e aperfeiçoamento de pessoal; a instalação e melhoria de 

escolas ou seções escolares especializadas nos diversos sistemas de ensino. Nos anos 

seguintes, fora criado o CENESO (Centro Nacional de Educação Especial) com o objetivo de 

promover a expansão e melhoria do atendimento aos “excepcionais”, marcando, portanto, o 

início da sistematização do atendimento educacional especial no Brasil. O mesmo foi extinto 

em 1986 e foi substituído pela Secretaria de Educação Especial, órgão de direção superior 

integrado à estrutura básica do MEC (Ministério da Educação), em Brasília. 
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Espaços de ensino destinados ao ensino de crianças com necessidades especiais no 

Brasil, não são recentes, datam na década de cinquenta com o Decreto nº 1.428, D. Pedro II 

fundou na cidade do Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, conhecido, hoje, 

como Instituto Benjamim Constant e o Instituto dos Surdos-Mudos em 1857, atualmente 

denominado Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). 

Um século depois, na história da educação especial no Brasil, observou-se a criação de 

algumas instituições não-governamentais como a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- Apae (1954) e a Federação Nacional da Sociedade Pestalozzi – FENASP 

(1963); e, nas décadas seguintes o sistema educacional público, através da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei 5692/71) passou a recomendar o atendimento especializado de alunos 

com necessidades especiais. O atendimento, até então era direcionado para as APAES e 

Pestalozzis. 

Nogueira (2009, p. 74) discute que:  

a educação nestas instituições, no entanto, estava sempre subordinada ao tratamento 

médico. Quando, por exemplo, uma criança precisava fazer fisioterapia, era retirada 

da sala de aula quando chegava a hora de seu tratamento. Estas interrupções não só 

davam lugar a uma Educação fragmentada como também eram um sinal claro de que 

a Educação daqueles alunos era algo secundário, tinha uma importância menor. 

 

Diferentemente de observar a criança pelo prisma do paternalismo, como antes, a nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - 1996) preconiza  direitos das crianças 

e deveres do centro educacional que visa obrigatoriamente atender às crianças com 

deficiência. 

A nova LDB, lei nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), no 

Título III, discute sobre o Direito à Educação e do Dever de Educar quando afirma que o 

atendimento às crianças com deficiência acontece preferencialmente na rede regular de 

ensino: “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino.” 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
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§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

Esta Lei é importante, porque além de reservar um capítulo para a Educação Especial, 

descrimina a concepção de educação especial e legisla a favor da inclusão quando aborda 

sobre a integração prioritária das crianças com deficiência no ensino regular. Ainda no Art. 59 

da LDB (1996), observamos a disposição legal acerca da obrigatoriedade dos sistemas de 

ensino de oferecer aos educandos com necessidades especiais: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às 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 os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual ou psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

  

 Observamos que a nova LDB não define, apenas, o significado da Educação Especial, 

mas regula onde deve acontecer a Educação Especial e dá exemplos de conteúdos 

procedimentais como currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos que devem atender às necessidades das crianças com deficiência. 

 As inquietações dos educadores ainda fazem parte do cotidiano escolar e social 

dos sistemas educacionais brasileiros. O discurso dito avassalador da inclusão social é uma 

realidade legal em nosso país, mas os professores, ainda, não tiveram a oportunidade para 
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refletir e discutir a transformação social e educacional que precisa haver em suas estruturas 

subjetivas e objetivas de suas formações acadêmicas para que a inclusão não seja um 

modismo, mas, uma concepção de ensino voltada para todos os alunos sem discriminações. 

As crianças com necessidades educacionais especiais não são as únicas diferentes; até 

porque todos nós somos diferentes; nem são as únicas que possuem limites; todos possuímos 

alguma limitação; são, estas crianças, as deficientes? Neste caso, precisamos re-elaborar nossa 

concepção de deficiência; porque o sentido denotativo encontrado no verbete deficiência é 

“falta, imperfeição, lacuna”. Se houver alguma criança perfeita em nossas escolas poderemos 

discutir sobre tais referenciais, mas este não é o caso. As crianças com necessidades 

educacionais especiais não são, apenas, as crianças com deficiências sensoriais (auditiva e 

visual), deficiência física e intelectual; mas todas as crianças que, por exemplo, possuem 

alguma dificuldade acentuada de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificulte o acompanhamento das atividades curriculares. O olhar do 

professor orientará não só o desenvolvimento da criança incluída, mas a concepção que ele e 

as outras crianças não deficientes possuem acerca do aluno com necessidades educacionais 

especiais. Para Duek (apud NOGUEIRA, 2009, p. 65), 

 

a rigidez nas expectativas acarreta dificuldades quanto ao cambiamento de certas 

concepções e práticas em relação ao aluno com necessidades educacionais especiais, 

ficando ele impedido de avançar na sua aprendizagem, assumindo, de fato, o seu 

lugar de aluno.[...] A diferença, percebida como incapacidade, doença ou 

anormalidade, não obstante revela a falta de informação e o preconceito daí 

decorrentes, contribuindo, assim para a presença de distorções de sentido na 

interpretação da deficiência, tida enquanto um fenômeno centrado no indivíduo, 

subestimando as condições deficitárias do ensino [grifo nosso]. 

  

 Nosso referencial para pensar as peculiaridades das necessidades educacionais 

especiais, destarte, será o parâmetro da legislação brasileira – Ministério da Educação e 

Secretaria de Educação Especial MEC/SEESP (1995), que descreve as seguintes “categorias” 

de necessidades especiais: 

 

1) portador de deficiência auditiva, visual, mental, múltipla, física (anteriormente 

denominada apenas deficiente); 

portador de altas habilidades (ou superdotado); 

portador de condutas típicas (ou portador de problemas de conduta); 

 

O parâmetro do Ministério de Educação Especial MEC/SEESP será utilizado neste 

trabalho para restringir os tipos de necessidades educacionais a serem observadas, mas para a 

terminologia das necessidades educacionais, utilizaremos a contribuição de Romeu Sassaki 
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(2003, p. 160-165). Este autor discute que utilizar um determinado termo técnico não é uma 

questão de semântica quando desejamos discutir a questão sobre uma perspectiva inclusiva. 

Ao invés de deficiente físico, deficiente auditivo ou visual, o autor sugere o termo pessoa com 

deficiência física, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual. A palavra 

pessoa na frente da palavra deficiência indica a importância de se observar o ser humano antes 

de observar a sua necessidade especial. O termo deficiência mental leve, moderada, severa ou 

profunda foi alterado para deficiência intelectual, desde a Declaração de Montreal sobre 

Deficiência Intelectual, aprovada em 6/10/2004 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). Sassaki propõe, ainda, a 

alteração do termo pessoas ditas normais para pessoas sem deficiência ou pessoas não 

deficientes. Esta é a justificativa para utilizarmos em nossa pesquisa a terminologia criança 

com deficiência e criança sem deficiência. 

Tomando, também, como referência as Diretrizes para Educação Especial na 

Educação Básica (2001) vale ressaltar que os alunos com necessidades especiais são: 

 

“aqueles que no decorrer da escolaridade, apresentarem: I - dificuldades acentuadas 

de aprendizagem ou limitações no processo do desenvolvimento que dificulte o 

acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) 

aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a 

condições, disfunções, limitações ou deficiências; II - dificuldades de comunicação e 

sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de linguagens 

e códigos aplicáveis; III - altas habilidades/ superdotação que os leve a dominar 

rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes”. 

  

Observamos que o termo necessidades educacionais especiais abrange um grande 

contingente de indivíduos que faz parte de nossas escolas. Portadores de Necessidades 

Educativas Especiais ou Necessidades Educacionais Especiais? Há alguma diferença? Há 

estudos que discute que o termo “educativa” tem uma implicação corretiva em seu 

significado; diferentemente, do termo “educacional” que aponta para um processo dinâmico 

de aprendizagem. Segundo Mazzota ( 2005, apud ROSA 2010, p. 33), 

 

o termo educacionais é mais adequado, segundo ele, dos pontos de vista semântico e 

psicológico, já que estes alunos têm necessidades educacionais como os demais, e 

não a necessidade de abordagem educativa de suplência ou de um tratamento de 

anormalidades, por serem diferentes dos demais alunos. 

 

Observemos o grande número de pessoas que possuem alguma deficiência e que estão 

frequentando alguma escola ou creche no território nacional: são 1.602.660 pessoas, segundo 
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as pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2000. Segundo o 

MEC (2004, p. 30): 

 

“O Censo Demográfico de 2000, do IBGE, mostra que 24,6 milhões de pessoas 

apresentam pelo menos uma das deficiências enumeradas – cerca de 14,5% da 

população brasileira. Foram incluídas na pesquisa todas as pessoas que apresentem 

alguma dificuldade de enxergar, de ouvir, de locomover-se ou tenham alguma 

deficiência mental. O conceito utilizado pelo Censo, de limitação de atividades, seguiu 

recomendações recentes da Organização Mundial de Saúde e da ONU (Organização 

das Nações Unidas). Os conceitos utilizados pelo IBGE foram de deficiência mental 

permanente; deficiência física (tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente, bem 

como a falta de membro ou de parte dele - perna, braço, mão, pé ou dedo polegar); 

incapaz, com alguma ou grande dificuldade de caminhar ou subir escadas. No ano 

2000, segundo dados do Censo, havia, na faixa de 0 a 14 anos, 2.161.333 pessoas com 

pelo menos uma das deficiências enumeradas. Dessas pessoas, nessa faixa de idade – 

que coincide com as faixas da educação infantil (0 a 5 anos) e da educação 

fundamental obrigatória (6 a 14 anos) – havia em 2000, 1.602.660 pessoas com 

alguma deficiência freqüentando creche ou escola”. 
 

Os dados estatísticos nos indicam que 14,5% da população brasileira tinha alguma 

necessidade especial. Ter uma necessidade especial não é o mesmo que ter uma necessidade 

educacional especial. Para complementar estas estatísticas incluiremos, a seguir, os números 

representativos das matrículas das crianças com necessidades educacionais especiais na 

Educação Infantil. As crianças com necessidades educacionais especiais que farão parte desta 

pesquisa são, apenas, as crianças que apresentam alguma deficiência, seja ela, visual, motora, 

auditiva, intelectual ou física. 

 

Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com 

diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e 

na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles 

que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 

comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do 

autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram 

potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 

intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam 

elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas 

em áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão: 

dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, 

entre outros. (BRASIL, 2008, p. 15) 

 

Diante destes números, observamos a real necessidade de atender a parcela da 

população que possui algum tipo de deficiência e que, durante muito tempo, ficou à margem 

da sociedade e de seus direitos sociais. Neste trabalho, pretendemos observar, apenas, as 

crianças que possuem deficiência sensoriais (auditiva, visual), deficiência física e deficiência 

intelectual. 
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QUADRO 02: Número de pessoas 

por tipo de deficiência.  

Deficiência Incidência  

Visual 16.573.937 

Motora 7.879.601 

Auditiva 5.750.809 

Mental 2.848.684 

Física 1.422.224 
Fonte: MEC (2006, p. 10): Censo 

Demográfico (IBGE/2000) 
 

A Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), aprovada pela 54ª Assembleia 

da Organização Mundial de Saúde em 22 de maio de 2001 diz, segundo Rosa (2010, p. 33), 

que as funções fisiológicas incluem funções mentais. O termo “deficiência intelectual” refere-

se ao funcionamento cognitivo abaixo da média. De acordo com Minetto (2010, p. 187), 

“atualmente, há uma tendência mundial (brasileira também) de usar o termo deficiência 

intelectual para referir-se ao funcionamento do intelecto especificamente, e não ao 

funcionamento da mente como um todo”, isto, portanto, explicaria a preferência do termo 

deficiência intelectual em vez de deficiência mental; embora, este último, ainda seja utilizado 

em muitos círculos de discussão. 

 

 O trabalho de Inhelder comprova que os deficientes mentais pensam com lógica e 

raciocinam, conseguindo, porém atuar com lógica quando os objetos são apresentados de 

forma concreta. As crianças com deficiência mental, entre elas as afetadas pela Síndrome de 

Down (SD), passam pelos mesmos estágios da criança normal, apenas com lentidão, o que a 

autora chamou de “viscosidade genética”: 

 

O marco significativo dos estudos sobre o raciocínio de deficientes intelectuais 

indiscutivelmente são centrados nos trabalhos de Barbel Inhelder, principal 

colaboradora de Piaget, autora de Le Diagnostic de Raisonnement Chez lês Débiles 

Mentaux. Neste livro Barbel preocupa-se com o acabamento das estruturas de 

pensamento e com o processo de desenvolvimento do mesmo. A autora tinha a 

hipótese de que os atrasos no desenvolvimento cognitivo estão relacionados à 

impossibilidade das operações intelectuais (pensamento abstrato). Para comprovar a 

sua hipótese, examinou 150 crianças aplicando nelas o método clínico de Piaget. 

Conclui que os estágios observados nas crianças normais ao resolver tarefas foram 

observados com impressionante regularidade, bem como nas pessoas com 

deficiência mental.” MINETTO (2010, p. 189) 
 

Estas informações respaldam a necessidade de se fazer um diagnóstico com base na 

análise genética dos mecanismos operatórios da criança; e revelam que as crianças com 

Síndrome de Down possuem um desenvolvimento cognitivo igual aos das crianças sem 
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deficiência de menos idade, mas em contrapartida apresentam um funcionamento deficitário. 

Esta informação é relevante para construirmos uma concepção diferenciada acerca das 

crianças com Síndrome de Down. Este conceito será relevante para se pensar e se discutir o 

olhar das crianças sobre o outro com esta singularidade. 

 Apresentaremos as características de cada deficiência para que possamos compreender 

melhor as peculiaridades de cada criança com deficiência participante de nossa pesquisa: 

 Na deficiência intelectual observa-se uma limitação da capacidade de aprendizado do 

indivíduo e de suas habilidades relativas à vida diária. Rosa (2010, p. 39) afirma que para a 

Associação Americana de Deficiência Mental (AAMD) a deficiência intelectual caracteriza-

se: 

por registrar um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da 

média, oriundo do período de desenvolvimento, concomitante com limitações 

associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do 

indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade, nos seguintes 

aspectos: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na 

família e na comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, 

desempenho escolar, lazer e trabalho. 

 

 A capacidade de aprendizagem de um indivíduo engloba várias áreas diferentes do 

cérebro com diversas competências a serem desenvolvidas progressivamente. A referida 

autora aponta que a limitação da capacidade de aprendizagem encontra-se nas inteligências 

prática, social e conceitual. A Inteligência prática inclui habilidades sensório-motoras, de 

autocuidado e segurança, de desempenho na comunidade e na vida acadêmica, de trabalho, 

lazer e de autonomia; a inteligência social refere-se à habilidade de compreender as 

expectativas sociais, o comportamento de outras pessoas e o comportamento adequado em 

situações diversas; inteligência conceitual refere-se às capacidades fundamentais da 

inteligência, envolvendo suas dimensões abstratas. 

 A deficiência visual refere-se, segundo Minetto (2010, p. 191), a “uma situação 

irreversível de diminuição da resposta visual, em virtude de causas congênitas ou hereditárias, 

mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos”. A deficiência visual atinge 

dois tipos de educandos: 

 

portadores de cegueira - redução da acuidade visual central, desde cegueira total até 

acuidade visual menor que 20/400P (ou seja, 0,05) ou redução do campo visual ao 

limite inferior a 10% (em um ou em ambos os olhos); 

Portadores de visão subnormal ou reduzida – acuidade visual central maior que 

20/400 P até 20/70P (ou seja 0,3).. ROSA (2003, p. 36) 
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A detecção de uma deficiência visual, para Rosa (2003, p. 36) precisa ser confirmada 

por exames oftalmológicos, realizados em hospitais, clinicas ou setores especializados. 

Sintetizando, para que o aluno com deficiência visual possui alguma redução (que 

conhecemos como baixa visão leve, moderada, severa ou profunda) ou perda total da 

capacidade de ver com o melhor olho, mesmo após a correção óptica. De acordo com Smith 

(2008 apud MINETTO 2010, p. 193),  

 

as principais causas desta deficiência são infecciosas, nutricionais, traumáticas e 

doenças como a catarata. Nos países desenvolvidos são mais importantes as causas 

genéticas e degenerativas; podendo ser divididas em congênitas ou adquiridas. (sic) 

  

A deficiência física é proveniente de diversos fatores ou motivos; podendo a 

deficiência motora ir desde a ausência de um membro até o funcionamento inadequado de 

uma das partes decorrente de lesões diferentes, como alterações neuromusculares, 

neurológicas, ortopédicas ou adquiridas. No conjunto de etiologias (fatores que podem gerar 

deficiência física), Minetto (2010, p. 205) lista: os “fatores genéticos, fatores virais ou 

bacterianos, fatores neonatais; fatores traumáticos (especialmente os medulares, normalmente 

causados por acidentes ou violência urbana)”. A autora discute que as deficiências físicas são 

causadas por danos neuromotores como a Paralisia Cerebral, Esclerose Múltipla, Distrofia 

Muscular, Poliomelite, distúrbios convulsivos, distúrbios da medula). Dentre as condições 

ósseas e musculares que resultam em alguma deficiência física, temos a artrite juvenil e 

deficiência dos membros. Dentre as causas supracitadas de deficiência física, iremos abordar, 

apenas, a paralisia cerebral, por ser o tipo de deficiência diagnosticado em alguns dos sujeitos 

desta pesquisa. 

 A paralisia cerebral pode ser caracterizada por diferentes quadros clínicos, em todos os 

casos, como afirma Minetto (2010, p. 206), há “algum tipo de alteração do sistema nervoso. 

Os problemas motores não são originados nos membros, mas sim, em disfunções cerebrais 

que impedem que o movimento aconteça de forma adequada.” A autora relaciona as 

alterações que podem ser encontradas: 

 

no tônus (força muscular sem controle), da coordenação motora (o movimento em 

si), ou outros reflexos que desaparecem no primeiro ano de vida. As causas mais 

comuns são: prematuridade (o bebê nasça antes da hora e seu cérebro não tem 

condições de oxigenar todas as partes de forma eficiente, resultando em sequelas), 
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anóxia ou hipóxia perinatal (sem oxigenação ou com pouca oxigenação na hora do 

nascimento em função de parto demorado ou outros), desnutrição materna, rubéola, 

toxoplasmose, trauma de parto entre outras. 

 
Vários autores como Souza (1994), Gonzales (2007), Smith (2008), apud Minetto 

(2010, p. 208) mostram que a paralisia ou paresia pode ser encontrada como uma disfunção 

ou interrupção dos movimentos de um ou mais membros, incluindo superiores ou inferiores e 

ambos, como podemos ver no quadro 03 das deficiências físicas motora: 

 

QUADRO 03: NOMENCLATURA DOS TIPOS DE PARALISIA E ÁREAS 

AFETADAS 

Área do corpo afetada Nomenclatura 

Um membro afetado (braços/ mão ou pernas/pés) Monoplegia 

Os dois membros superiores afetados (mãos/ braços) Diplegia 

Os dois membros inferiores afetados (pernas/pés) Paraplegia 

Os membros de um mesmo lado do corpo, um hemicorpo afetado 

(direito ou esquerdo) 
Hemiplegia 

Três membros afetados Triplegia 

Os quatro membros afetados (braços/ mãos e pernas/pés) 
Tetraplegia ou 

Quadriplegia 

Fonte: Souza (1994), Gonzales (2007), Smith, (2008, apud MINETTO (2010, p. 208) 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares (1998, 

p. 25),  

considera-se deficiência física uma variedade de condições que afetam o indivíduo 

em termos de mobilidade, de coordenação motora geral ou de fala, como 

decorrência de lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas, ou ainda, de má 

formações congênitas ou adquiridas. 

 

 A deficiência auditiva, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é aquela em 

que a pessoa que possui esta deficiência não consegue perceber sons, mesmo que com a ajuda 

de aparelhos. A surdez, por outro lado, para Ballantyne (1995, p. 62) é caracterizada por “dois 

tipos principais: condutiva, devido à afecção do aparelho condutivo; e sensorioneural, devido 

a qualquer lesão da cóclea e do nervo auditivo”. Minetto (2010, p. 211) explica melhor os 

termos discutidos por Ballantyne quando discute que as crianças hipoacústicas classificam-se 

em: grau de perda auditiva (o quanto a pessoa escuta é calculado em função da intensidade 

necessária para amplificar um som de modo que seja apercebido pela pessoa surda; e 
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localização (se a deficiência afetar o ouvido externo ou médio é denominada deficiência de 

transmissão, ou condutiva. Nos casos em que a lesão acontece no nervo auditivo é 

denominada deficiência sensorial). 

Minetto (2010, p. 211) apresenta um quadro ilustrativo (ver abaixo) e faz um resumo 

das definições mais aceitas na atualidade, dizendo que surdo é aquele cuja perda auditiva 

impossibilita o processamento da informação pela audição. O mesmo autor descreve a 

deficiência auditiva como a incapacidade de perceber sons, que pode ir desde um nível médio 

ao profundo. Para efeitos de escolarização, as crianças surdas são classificadas em duas 

categorias: hipoacústicos e surdos profundos. Os níveis de deficiência auditiva podem ser 

apresentados no Quadro 04: 

Hipoacústicos são crianças que têm rebaixamento auditivo, influenciando na 

estruturação da linguagem. Estes alunos se usarem um aparelho auditivo podem ter 

uma escolarização normal, desenvolvendo oral por via auditiva. Os surdos 

profundos refere-se a criança que não tem nenhum resquício auditivo, apresenta 

perda auditiva total. O uso de aparelhos ou próteses não traz nenhum tipo de 

benefício. 

 

QUADRO 04: OS NÍVEIS DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

Nível Intensidade Implicações 

0/25 dB Insignificante Não há implicações. 

25/40 dB Leve perda auditiva 

Pode haver dificuldades com sons fracos ou 

distantes. Podem ocorrer problemas de conversação, 

grupos ou lugares com muito barulho ambiental; 

40/60 dB Moderada perda auditiva 

Há freqüente dificuldade com palavras normais, 

principalmente em conversações e discussões em 

sala de aula. 

60/90 dB Severa perda auditiva 

Há grande dificuldade com cada palavra alta ou 

amplificada, que parece fraca ou deformada. Requer 

amplificação e treinamento de palavras de linguagem 

90 dB+ Profunda perda auditiva (surdo) 

Pode haver consciência de sons altos e vibrações, 

mas geralmente não é possível compreender cada 

palavra amplificada. 

Fonte: Minetto (2010, p. 211) 

 

A surdez pode ser causada por duas origens distintas: a congênita (que é consequência 

de problemas durante a gravidez como viroses ou infecções maternas, sífilis, toxoplasmose, 

citomegalovirus, herpes, intoxicação medicamentosa, genética ou outra; e a surdez adquirida 

que são os casos em que o bebê tem infecções por viroses, como meningite, nos casos de 
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icterícia prolongada ou uso de medicações. Fora diagnosticado que o sujeito surdo que 

participa de nossa pesquisa tem surdez profunda adquirida, por causa da virose meningite. 

 A deficiência múltipla (Dmul) é a associação, na mesma criança, de duas ou mais 

deficiências primárias (mental, visual, auditiva, física), com comprometimentos que acarretem 

atrasos no desenvolvimento global. Pires, Blanco, Oliveira (apud Nogueira, 2009, p. 61) 

afirmam que a “Dmul não é a soma das deficiências e, sim, uma organização qualitativamente 

diferente de desenvolvimento”. 

 

 

3.2 A regulação e a co-regulação nas concepções infantis sobre o acolhimento e respeito 

ao outro nas brincadeiras 

 

A imagem que reproduzimos mentalmente acerca do ser criança regula os nossos 

pensamentos e ações sobre o outro. A elaboração de categorias é regulada pelo conceito que 

temos acerca do tema e as hipóteses que construímos sobre determinado trabalho é um reflexo 

de leituras e estudos sobre um assunto que regula as nossas linhas de investigação. A criança 

como um agente de sua própria cultura regula e é regulada por outras crianças e pela 

sociedade que a circunda. Destarte, entendemos ser a regulação e a corregulação atividades 

advindas do ser e do conceber, do criar e do interpretar uma determinada realidade. 

Vejamos o significado de regulação. Carvalho, Branco, Pedrosa e Gil (2002, p. 94), 

identificam regulação: 

quando se detecta através do conteúdo do comportamento dos sujeitos (movimento, 

fala, uso de objetos, etc.) efeito das ações de uma criança sobre a outra, ainda que 

não se possa precisar que aspectos das ações de uma atingiram a outra. 

 

Essa ideia de que ações entre indivíduos afetam a ambos, mesmo que as ações sejam 

interpretadas de forma diversa pelo outro, traz como implicação uma atitude subjacente ao 

ato; seja este acolhedor ou não. Defender-se-á, neste momento, que a infância, é a fase, por 

excelência de sólido aprendizado para o desenvolvimento da competência de convivência 

entre grupos de interesses diversos, objetivando a adaptação da criança com a 

multidiversidade, desde já, ao mundo globalizado e a heterogeneidade presente na sociedade. 

Quando uma criança aprende a conviver com a diferença alheia e trata a outra criança com 

respeito demonstra que age como uma cidadã desde a mais tenra idade. A atitude de convidar 

a criança com deficiência para a brincadeira ou a atitude de compartilhar um brinquedo traz 

consequências para o comportamento do grupo que está participando direta ou indiretamente 

da brincadeira. A consequência positiva ou negativa de uma determinada ação nos outros, 
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chamamos de regulação. O desafio da Educação Infantil é utilizar a ferramenta da regulação 

para educar os pequenos cidadãos a incluir o outro em todas as situações escolares e 

extraescolares. 

A educação para a cidadania faz parte dos objetivos da educação infantil por ser uma 

modalidade da educação básica, conforme assinala a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996. Na Lei 9394/96, Título V, capítulo I, no artigo 22, observamos que “a 

educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania [..]”. Como seria, portanto, a formação do 

exercício da cidadania? Educar para a cidadania envolve a formação de atitudes de 

solidariedade para com os outros; significa, para cada criança, poder se expressar e respeitar a 

expressão do outro em relação a sentimentos, ideias, costumes, preferências, ser aceito em 

suas características físicas e morais, criar formas não violentas de solução de conflitos, 

aprender, em cada situação, a dar respostas mais adequadas à formação de atitudes éticas. 

Oliveira (2007, p. 52-53), defende em seus estudos que é importante possibilidade de 

interagir e partilhar experiências com crianças com necessidades educativas especiais para 

ampliar a noção de amizade, a compreensão, a aceitação e a valorização das diferenças 

entre as pessoas; é importante para a formação das crianças da Educação Infantil. 

E o que seria a corregulação? Segundo Carvalho et al. (1996, p. 15) o conceito de co-

regulação ou regulação recíproca se “define basicamente pelo processo de ajustamento pelo 

qual se atinge acordo entre os significados”. Este conceito nos faz compreender que para que 

exista uma inclusão da criança com deficiência em um grupo de crianças que estejam 

brincando, não é suficiente a ideia de regulação; mas esta é complementada pela ideia de 

compartilhamento de saberes ou de opiniões, o que encontramos no conceito de co-regulação. 

É no ajustamento de significados durante a capacidade de interpretar as ações do outro e 

reconhecer o posicionamento do outro ao fazer as negociações que observamos o 

reconhecimento do outro enquanto sujeito com ideias plurais e cidadão da interação. 

Oliveira (2007, p.52-53), discute que ser cidadão é enriquecer-se com a troca de 

experiências com outros indivíduos, inclui aprender a tomar a perspectiva do outro, - da mãe, 

do pai, do professor infantil, de outra criança e de ter consciência dos direitos e deveres 

próprios e alheios. 

O pluralismo de ideias favorece o compartilhar de experiências e o desenvolvimento 

dos  crianças que interagem  nas várias situações as quais são expostos na Educação Infantil. 

Observemos a fundamentação legal que discute o pluralismo de ideias na Educação Infantil 
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com os princípios discutidos acima. No Título II, Princípios e fins da educação nacional, da 

Lei 9394/96 observamos: 

 
Art. 3º . O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; (grifo nosso) (BRASIL, 1996) 

 

Entendemos que o pluralismo de ideias, é o apreço à tolerância, bem como a solução 

de conflitos. É no pluralismo de ideias e no momento de interação de crianças com graus 

diferentes de compreensão de determinado assunto, que observamos um ganho substancial 

para o desenvolvimento do sujeito. Neste instante, entendemos que o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal de Vygotski pode ser valioso para pensarmos sobre a tolerância. 

Pontua-se que tolerância, neste trabalho, não pode ser confundida com o conceito de suportar 

ou aguentar o outro; mas respeitar a individualidade do outro. 

Para Machado (2008, apud VYGOTSKI, 2008, p. 25), a Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) é “a diferença entre o nível de resolução de problemas sob a direção e com a 

ajuda dos adultos e aquele atingido sozinho”. Machado, apoiando-se nos estudos de Vygotski 

entende que em um plano teórico existem dois níveis de desenvolvimento: o real e o 

proximal; o primeiro faz parte do sujeito e o segundo só é ativado e se transforma em 

possibilidade de vir a tornar-se desenvolvimento real em uma situação de interação, na qual se 

encontram parceiros com níveis diferenciados de conhecimento. Estas palavras são 

importantes quando compreendemos que tanto o desenvolvimento real como o 

desenvolvimento proximal são possibilidades de desenvolvimento individual e social na 

Educação Infantil. 

 A próxima pergunta que levantamos é: Quem é o sujeito que concebe o significado de 

acolhimento e respeito durante uma brincadeira? [E a criança que fala e que interpreta e que 

discute a sua cultura em meio às suas brincadeiras. Pensemos, neste ponto, que a criança não 

apenas interpreta a cultura da sua sociedade e comunidade, como também é agente construtor 

de cultura. “Concebe-se a criança como agente de criação e transmissão de cultura, desde os 

primeiros anos, e o grupo de brinquedo como um dos espaços de informação em que esses 

processos ocorrem.” (CARVALHO E PEDROSA, 2002, , p. 181).  

Estas definições são elementos fundantes de nossa pesquisa; não apenas porque a 

teoria revela aptidões das crianças, mas porque o grupo de brinquedo, ou seja, o momento da 

brincadeira com seus participantes comprovam que a criança não apenas reproduz um 

acontecimento social, como também o interpreta a partir do ponto de vista de outra criança ou 
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a partir do ponto de vista da sociedade. A promoção de igualdade de oportunidades para o 

desenvolvimento de aptidões, a ideia de coletividade, responsabilidade social e moral são 

eventos que encontramos nas brincadeiras das crianças e nas concepções das crianças acerca 

do mundo. Observemos como o modo de vida sociocultural é importante por ser o produtor da 

interação criança-criança: Pedrosa e Carvalho (2002), citando Wallon, afirmam que em 

termos ontogenéticos, o modo de vida sociocultural é o único modo de vida que pode 

constituir um ser humano; a criança é agente ativo de seu desenvolvimento e do lugar de 

interação social e da interação criança-criança nesse processo CARVALHO & PEDROSA 

(2002). 

Entender que a criança é agente de cultura é compreender que ela é “agente de sua 

vida e de seu desenvolvimento” (PEREIRA e CARVALHO, 2003, p. 117). Esta categoria é 

importante porque é a partir do significado de agente que entenderemos como este agente age 

dentro da brincadeira. 

Estas referências são importantes por discutirem a competência da criança para 

interagir qualitativamente com o outro, na brincadeira e fora dela também. Diante de um 

contexto social e histórico de democratização do ensino e definição legal de práticas 

inclusivas, entende-se que a criança não é apenas capaz de reproduzir a sua cultura de 

aceitação das diferenças do outro; ela é também capaz de criar práticas e comportamentos 

inclusivos em suas brincadeiras, demonstrando aceitação das limitações e possibilidade de 

seus pares como. Também é capaz de construir senso de responsabilidade social com o colega 

de turma. 

No momento em que crianças sem deficiência têm a oportunidade de conviver com a 

criança com deficiência, estão aprendendo formas de se relacionar, de compreender, de 

respeitar o espaço, tempo e necessidades especiais do outro. 

A ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) está, inclusive, de acordo com Werst 

apud Cubero e Luque (2004, p. 94), presente neste processo de regulação do outro, de outra 

forma, por ser “a região dinâmica da sensibilidade na qual se pode realizar a transição do 

funcionamento interpsicológico para o funcionamento intrapsicológico”,. Não objetivamos 

discutir, neste trabalho, os processos de ensino-aprendizagem experimentados no apoio do 

adulto com a criança; mas, da criança competente em determinada área ou atividades para que 

o participante menos competente possa fazer de forma compartilhada o que não é capaz de 

realizar sozinho. 

Como discutir princípios como o acolhimento e o respeito; bem como, desenvolver 

nas crianças atitudes acolhedoras e respeitosas para com o outro que possui alguma 
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necessidade especial? Entendemos que a responsabilidade social e moral é aprendida 

coletivamente através de ações baseadas na cidadania. A responsabilidade social e moral com 

a aprendizagem da cidadania é mutua, possibilitando uma troca de conhecimentos entre os 

indivíduos. Segundo Rogoff apud Cubero e Luque (2004, p. 101), a “aprendizagem pode ser 

compreendida como apropriação dos recursos da cultura mediante a participação em 

atividades conjuntas”. Entendemos que estas atividades conjuntas, crianças sem deficiência e 

crianças com deficiência, faz parte dos objetivos da inclusão escolar, já que esta, para Prieto 

(2006, p.40) é “tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana 

favorecedora da aprendizagem”.  

 O empoderamento ou a independência das crianças deve ser valorizado nas 

brincadeiras e interação das crianças visando aos compromissos morais de paz, dignidade, 

tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade (ideais proclamados na Carta das Nações 

Unidas). 

É possível que nas interações das crianças ocorra a reprodução de estigmas sociais; e o 

todos os atores da educação precisam estar observando este comportamento excludente que 

está presente na sociedade para que ele não tenha repercussões na experiência de cada criança. 

O termo estigma, conforme Goffman (1988, p. 13) é “na realidade, um tipo especial de 

relação entre atributo e esteriótipo”, o autor discute que o estigma é um atributo 

profundamente depreciativo. Uma criança estigmatizada é aquela que na relação cotidiana 

possui um traço que chama a atenção para o seu atributo ou característica diferente da 

maioria, o estigma pode ocorrer nas “abominações do corpo” – as várias deformidades físicas 

(deficiências físicas) ou as de “culpa de caráter individual” (estigmas tribais, nação, religião, 

etc). Neste caso, quando a interação promove a exclusão, qual pode ser a intervenção de uma 

escola inclusionista? 

A Convenção sobre os Direitos da Criança Adotada em Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em 20 de novembro de 1989, declara, na primeira parte, artigo Art. 37-c: "c) toda 

criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o respeito que merece a 

dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as necessidades de uma 

pessoa de sua idade". O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no capítulo II- do 

Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, corrobora esta visão quando afirma, no Art. 

15, que criança e o adolescente têm “direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 

pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos 

e sociais garantidos na Constituição e nas leis”. A escola inclusionista deve discutir o direito à 

dignidade e o dever do respeito com os sujeitos de direitos civis, humanos e sociais seja 
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através de brincadeiras ou de rodas de conversas porque esta é a primeira “necessidade 

educacional especial” de todos os alunos. É possível, em uma escola inclusionista, ter uma 

visão diferente das crianças com deficiência e apresentar esta visão não-estigmatizadora para 

as demais crianças, oportunizado momentos de convivência para que a igualdade seja 

preservada em meio às diferenças. 

As crianças sem deficiência e com deficiência são igualmente beneficiadas com uma 

interação que repouse nos princípios destacados por Sassaki (1997, p. 3): “aceitação das 

diferenças individuais, valorização da contribuição de cada pessoa, aprendizagem através da 

cooperação e a convivência dentro da diversidade humana.” Espera-se que professores e 

estagiários não utilizem os diagnósticos de necessidades educacionais especiais para rotular a 

criança e estigmatizá-la em seus planejamentos e atividades. Espera-se também, que os 

funcionários da escola tenham atitudes inclusionistas quando interajam com todos os alunos, 

sabendo que todos são igualmente humanos. Atitudes solidárias e respeitosas fazem um 

impacto positivo e efetivo na comunidade escolar e na sociedade. 

 

 

3.3 A sociabilidade humana e o acesso à Educação Infantil 

 
Quais os benefícios trazidos pela socialização e inclusão de crianças com alguma 

deficiência no meio de crianças sem deficiências? Ao discutimos, anteriormente, que as 

crianças são agentes de cultura nas brincadeiras podemos inferir que mediações e conflitos 

são elaborados e resolvidos pelas crianças enquanto interagem socialmente. 

Chamamos de sociabilidade humana a “capacidade e a possibilidade de regulação, 

recíproca ou não recíproca entre os indivíduos. Esta capacidade é a condição para a 

constituição dos seres humanos individuais” (CARVALHO, IMPÉRIO-HAMBURGER & 

PEDROSA, 1999, p. 207). A sociabilidade é um fenômeno que ocorre na interação dos 

parceiros em uma atividade social, seja ela uma brincadeira ou não. A comunicação é um 

elemento essencial para que ocorra a sociabilidade porque é por meio da comunicação verbal 

ou não verbal que as crianças regulam e são reguladas pelo outro. 

Ressaltemos a importância que existe na sociabilidade como elemento constitutivo do 

ser humano. Segundo Carvalho, Império-Hamburger,  & Pedrosa (1999, p. 207), a 

sociabilidade humana é “esta capacidade é a condição para a constituição dos seres humanos 

individuais”. A regulação, recíproca e não recíproca não pode ser limitada à ação do adulto, 

como normalmente, temos visto no cotidiano dos professores. A sociabilidade humana não é 
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uma prerrogativa que pertence ao estagiário, ao professor, a ADI, enfim, ao educador; o 

docente, mas é um espaço social que é intrínseco, inclusive às crianças. 

 A socialização é um direito da criança e os gestores e educadores devem promovê-la. 

Entendemos socialização como a aquisição de regras e valores sociais pelas crianças, que são 

vivenciadas dentro de uma micro ou macrocultura. Os benefícios trazidos pela socialização e 

inclusão de crianças com alguma deficiência no meio de crianças sem deficiências é a 

oportunidade de experimentar situações problemas que envolvam o outro; o desenvolvimento 

das relações interpessoais e intrapessoais, visto que ambas se complementam no mesmo 

tempo e espaço além de outros que veremos no capítulo de análise e resultados. 

O acesso à educação básica é uma das garantias da socialização da criança com 

deficiência em meio às crianças que frequentam à escola regular. Para discutir socialização e 

direito da criança à educação devemos expor as matrículas que são consequências de políticas 

públicas que favorecem a inclusão. Promover políticas públicas que favoreçam a inclusão de 

alunos com necessidades especiais na educação infantil é contribuir para a democratização do 

país e para a igualdade de oportunidades para todos. 

A tabela, a seguir, aponta a distribuição da matrícula de alunos com necessidades 

educacionais especiais na educação básica de Censo Escolar MEC/INEP (2005), segundo 

BRASIL (2001, p.12): 

TABELA 01: DISTRIBUIÇÃO DAS MATRÍCULAS DE 

ALUNOS COM NEE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Etapa ou 

modalidade 
2003 2005 Variação 

Creche 33.016 34.295 +3,9% 

Pré-Escola 63.990 78.857 +23,2% 

Ensino 

Fundamental 
309.678 419.309 +35,4% 

Educação de Jovens 

e Adultos 
26.557 50.369 +89,6% 

Ensino Médio 5.940 10.912 +83,7% 

Educação 

Profissional 
36.653 45.575 +27,1% 

Total  504.039 640.317 +27,0% 

Fonte: Censo Escolar MEC /INEP (2005) 

 

 

Fizemos uma consulta no sistema de matrículas do Censo Escolar no ano de 2010 do 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e 

selecionamos apenas, as matrículas presentes no Estado de Pernambuco. Recortamos da 
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tabela do ano de 2010 do Estado de Pernambuco, apenas, as matrículas presentes no 

município de Recife, visto que a tabela mais atualizada contém todos os municípios de 

Pernambuco. Descrevemos, abaixo, apenas, os resultados dos alunos matriculados na 

Educação Especial (alunos de escolas especiais, classes especiais e incluídos) em Recife na 

modalidade da Educação Infantil nas diferentes redes escolares. 

 

TABELA 02: ALUNOS DE CLASSES ESPECIAIS 

INCLUÍDOS NO ANO DE 2010 

Município 

de Recife 

Educação Especial (alunos de Escolas Especiais, 

classes especiais e incluídos no ano de 2010) 

 Creche Pré-escola 

Estadual 0 163 

Federal 0 0 

Municipal 12 123 

Privada 33 327 

Total 45 613 

Fonte: Censo Escolar INEP (2010) 

 

Em 2010, no município de Recife, na pré-escola, havia um total de 123 crianças com 

necessidades especiais matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil. Apenas na 

instituição Ana Rosa Falcão, escola de referência em Recife, campo de nossa investigação, foi 

registrada matrículas de 19 crianças com necessidades educacionais especiais. O número de 

19 crianças encontrado no Centro Municipal Ana Rosa é significativo, mas não é suficiente 

quando temos uma estatística da ONU de 10% da população mundial que possui alguma 

deficiência. O número de crianças com necessidades educacionais especiais ainda é menor no 

referido Centro de Educação quando se sabe que das 19 crianças, apenas 08 crianças possuem 

o diagnóstico da necessidade educacional especial e apenas estas têm direito a uma 

intervenção especializada na escola de profissionais preparados para atender às suas 

peculiaridades.  

Com a falta de um diagnóstico, constatamos que 11 crianças do CMEI observado não 

possuem direito a ter um trabalho paralelo de acompanhamento na sala de recursos oferecida 

pela Secretaria de Educação. Ao buscar uma educação de qualidade em oportunidades de 

socialização das crianças com deficiência e sem deficiência devemos entender que o direito à 

educação estar ao alcance das crianças com deficiência. As políticas públicas devem 

providenciar profissionais nas escolas que possibilitem o diagnóstico da necessidade de cada 

criança para que haja uma efetiva socialização desta criança em seu meio; para isto precisa-se 

conseguir o diagnóstico para todas as crianças com deficiência. 

A Prefeitura do Recife, por meio da Gerência de Educação Especial da Secretaria de 

Educação dispõe de uma sala de recursos multifuncionais para os Centros Municipais de 
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Educação Infantil que tenham crianças com deficiência matriculadas na instituição. Os 

Centros Municipais de Educação Infantil em Recife têm, inclusive, a colaboração do trabalho 

da Unidade Interdisciplinar de Apoio Psicopedagógico (UIAP) da Secretaria de Educação, 

mas nem todas as crianças com deficiência são beneficiadas com este serviço nos Centros 

Municipais de Educação Infantil porque nem todas as crianças com deficiência possuem um 

laudo médico que diagnostique a deficiência. A Secretaria de Educação não possuía, na época 

deste projeto, um órgão responsável por agilizar os diagnósticos para que os alunos pudessem 

usufruir dos serviços prestados pelo Estado. Os Centros Municipais de Educação Infantil não 

possuem um profissional que possa avaliar estas crianças e, no momento, os pais das crianças 

com deficiências foram orientados a encaminhar seus filhos para os hospitais públicos. A 

realidade é que muitas crianças não conseguem ser atendidas e quando isto acontece o serviço 

psicopedagógico não é oferecido para as crianças com deficiência. A socialização desta 

criança fica prejudicada porque a instituição não exerce plenamente o seu papel educacional. 

 

A Educação Infantil é uma parte integrante da educação básica e que deve, por 

excelência, objetivar a construção de conhecimento da criança, por meio da socialização, 

interação criança - criança e o contato com a “multidiversidade”. Pretende-se, no próximo 

tópico, demonstrar o papel da escola inclusionista para incentivar crianças sem deficiência a 

conhecerem afetivamente o outro diferente e aprender a respeitá-lo enquanto sujeito social. 

 

3.4 A afetividade e a emoção na construção de vínculos da criança na brincadeira 

 
“Basta-me um pequeno gesto, 

feito de longe e de leve, 

para que venhas comigo 

e eu para sempre te leve... 

- mas só esse eu não farei. 

Uma palavra caída 

das montanhas dos instantes 

desmancha todos os mares 

e une as terras mais distantes”...[..] 

Poema Timidez- Cecília Meireles 

 

 

O poema de Cecília Meireles, feito intrinsecamente de/pela emoção, que é o 

fundamento da afetividade, confirma as palavras de Wallon (2007, p. 124) “à emoção 

compete o papel de unir os indivíduos entre si por suas reações mais orgânicas e mais 

íntimas.” São pequenos gestos de olhar, sorrir, chorar, abraçar que são os responsáveis por 

unir “as terras mais distantes”, o eu e o outro, as perspectivas e concepções diversas de vida. 

Neste tópico, pretende-se refletir sobre o papel da emoção na sociabilidade das crianças. 
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Concebemos afetividade, segundo afirma Almeida (2010, p. 26), estudiosa da teoria de 

Wallon, como “a capacidade do ser humano de ser afetado pelo mundo interno e externo, por 

meio de sensações ligadas a tonalidade agradáveis e desagradáveis”. É importante 

observamos que a afetividade é uma competência que faz parte do homem enquanto ser social 

onde a afetividade é responsável direta pela interação e união das partes, ou união “das terras 

mais distantes”, união esta marcada pela dialética eu-outro, união esta que perpassa pelo ser 

social para o ser individual. Uma força motriz, ou força principal que leva “o outro” para 

dentro de si, seja através de experiência, seja através de marcas culturais e históricas. 

Devemos separar a emoção, paixão e afetividade na teoria de Wallon, apesar de 

estarem “unidas” de alguma forma. O autor discute que: 

 

as crianças mais emotivas não se tornam necessariamente as mais sentimentais ou as 

mais apaixonadas, longe disso. Estes, com efeito, são tipos diferentes, que decorrem 

de um equilíbrio diferente entra as atividades psíquicas. 

 

 Quando uma criança é despertada por ou para algum sentimento, não quer dizer que a 

mesma possuiu alguma reação circunstancial da emoção. Wallon dedica parte de seus estudos 

para discutir sobre o papel da afetividade (emoções, sentimentos e paixão) na constituição do 

homem, um ser geneticamente social; percebamos que as emoções é uma parte indissociável 

da afetividade, mas esta não pode se resumir à emoção. Longe de entender que a dicotomia 

razão-emoção faz parte do homem, Wallon entendeu que a afetividade orientada pelo social 

contribui para a edificação da criança para o ser adulto. A partir das leituras de Wallon, 

refletimos que criança com deficiência precisa do adulto, não apenas para garantir a sua 

sobrevivência ou saúde e integridade física, como o bem-estar e higiene pessoal, mas para a 

sua sobrevivência cultural. A linguagem emocional (como o choro ou o riso) regula a ação e o 

comportamento do outro no que se refere à compreensão dos movimentos corporais que a 

criança expressa, sejam estes grandes gestos ou pequenos gestos. Para Davis & Oliveira 

(1994, p. 84), “o afeto é regulador da ação, influindo na escolha de objetivos específicos e na 

valorização de determinados elementos, eventos ou situações pelo indivíduo”. Esta 

regulamentação é feita com pequenos gestos, ações, que influenciam no comportamento e 

discussão entre parceiros em uma situação de brincadeira ou outro evento social. 

Cabe ao adulto observador, professor e auxiliar de desenvolvimento trabalhar com as 

demais crianças para que estas possam durante a socialização interpretar os movimentos 

faciais ou corporais da criança com deficiência. O trabalhar com as emoções na Educação 
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Infantil, vai além da prática pedagógica de apontar para figuras e fotos de pessoas com 

expressões faciais diferenciadas. O trabalhar com as emoções é discutir, questionar, 

movimentar a criança com e sem deficiência para que estas tenham consciência de si e 

concomitantemente façam o esforço motor, cognitivo e social de diferenciação eu-outro. O 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 17) discute o processo de 

fusão e diferenciação do bebê que adquire consciência do seu corpo; e da importância da 

exploração de seu corpo e movimentos e do contato com o corpo do outro para um primeiro 

nível de diferenciação eu-outro. Entendemos que este processo de diferenciação inicia-se com 

o nascimento do bebê, mas que o conhecimento acerca da diferenciação sobre si e sobre o 

outro, com relação ao conhecimento do outro, se estende por toda a vida. Almeida (2010, p. 

25) afirma que a criança: “no grupo aprende a diferenciar novos tipos de relação, a tomar 

conhecimento de seus recursos e limitações, dos seus sentimentos, de sua individualidade, a 

ter um conhecimento objetivo de si mesma”. A expressão das emoções possibilita 

conhecimento de si e do outro. Wallon (2007, p. 124) explica que a criança pode alimentar 

secretamente frenéticos ciúmes, apegos exclusivos, ambições talvez vagas, mas nem por isso, 

menos exigentes. Exemplo: “um sorriso pode ser, apenas, uma manifestação emotiva, e 

significar uma interação entre acontecimentos e reflexos condicionados ou entre pessoas”. 

De qualquer maneira, para Wallon (2007, p. 124), 

 

o sorriso é “um exemplo dos procedimentos por meio dos quais a sensibilidade da 

criança se amplia no contato com o ambiente: reproduz suas características e não 

consegue se distinguir dele. Esse espalhamento, que é também uma alienação de si 

no outro, implica uma segunda fase inversa, em que o sujeito tomará posse de si 

opondo-se ao outro. Com isso, é a evolução da personalidade que começa. Esta é a 

união entre os indivíduos que o autor discute em seu texto. 

 

Vimos como o sorriso pode ser um elo de aprendizagem entre as crianças, o sorriso da 

própria criança com deficiência ou da outra criança além de ser um instrumento responsável 

por uma relação interpessoal que faz parte, também, do domínio do socius do outro íntimo. 

Isso significa segundo explicação de René Zazzo sobre a teoria de Wallon que o termo 

“socius” de Pierre Janet quer dizer que o outro íntimo tem relações com o outro, com 

diferentes meios, com a cultura. A pergunta que levantamos é como a cultura em que vivem 

as crianças com deficiência concebe a potencialidade da interação eu-outro e promove uma 

interação baseada na interpretação das ações e emoções dos outros? A resposta que obtivemos 

é que a concepção que os atores socais da educação, incluindo as crianças, têm sobre a criança 
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com deficiência é a primeira barreira atitudinal de relacionamento eu-outro para que haja uma 

aprendizagem significativa de si, dos outros e do mundo. 

É importante ressaltar que a interação promove a atividade de comparação. Para 

Wallon, comparar não é ver, apenas, as semelhanças; a comparação visa tanto às semelhanças 

quanto às diferenças. O conhecimento busca simultaneamente o mesmo e o diferente como 

Wallon explicita, 

 

As emoções, que são a exteriorização da afetividade, ensejam assim mudanças que 

tendem a reduzi-las. Sobre elas repousam arrebatamentos gregários que soa uma 

forma primitiva de comunhão e de comunidade. As relações que elas tornam 

possíveis aguçam seus meios de expressão, fazem deles instrumentos de 

sociabilidade cada vez mais especializados. WALLON (2007, p. 124) 

 

A comparação é um caminho metodológico importante a ser destacado nas práticas 

pedagógicas; não para depreciar o ser ou a ação do outro, mas como meio possível de 

reconhecer as diferenças como característica intrínseca da sociedade. Esta comparação deve 

visar promover a comunhão dos cidadãos na comunidade escolar e as emoções podem ser 

uma das vias de aprendizagem para a criatividade do relacionar-se com o outro. 

Observemos que esse espalhamento das emoções aponta para a diferenciação entre si e 

o outro. As emoções são importante etapa neste processo de desenvolvimento da 

personalidade; a simples socialização das crianças permite o contato necessário para o 

desenvolvimento das funções psíquicas da emoção, que não devem ser confundidas nem 

subordinadas às funções psíquicas da atividade intelectual. Entendemos que esta ampliação da 

sensibilidade que é gerada no contato com o ambiente é especialmente importante para a 

criança porque é oportunidade de desenvolvimento nos primeiros anos de vida na 

diferenciação de si e do outro de forma que este diferenciação não seja motivo de 

afastamento; mas de união. A distinção entre si e o ambiente; e entre si e o outro é parte do 

conhecimento de si e do mundo.  

Registramos vários episódios nas videogravações em que crianças sem deficiência 

acolhem a criança com deficiência. Selecionaremos dois episódios referentes à afetividade 

que discutiremos no capítulo de resultados: “O balanço da afetividade” e “Música para Mek”. 

Discutiremos a perspectiva de Wallon para analisar, no capítulo de resultados, o episódio 

citado por entender que a teoria psicológica de Wallon estuda a pessoa integralmente, em seu 

domínio afetivo, cognitivo e motor.  
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3.5 O brincar e orientações para as práticas pedagógicas  

 
O brincar da criança  

O brincar de ser criança, 
O brincar enquanto criança, 

O brincar com a criança 
A atividade da criança 

 A atividade do ser eternamente 
Incondicionalmente , 

Uma criança.  
Anônimo 

 

O brincar por ser uma atividade prioritária da criança tem se revelado como um campo 

fértil para estudos e pesquisas que envolvam interesse em conhecer as crianças. A brincadeira 

é um locus que tem demonstrado o seu valor quando se compreende que esta tem um papel 

indispensável para o desenvolvimento social/ individual, histórico/ experiência pessoal e 

cultural/ universal da criança; e quiçá do ser enquanto ser social. 

 

O brincar é o meio pelo qual as crianças se constituem como sujeitos de suas 

aprendizagens, de suas experiências e de sua vida. Compreender a dimensão psicológica e 

pedagógica do brincar para as crianças é respeitar a natureza destes agentes sociais em nossas 

práticas escolares. Coelho e Pedrosa (1995,p.51) afirmam que: 

 

por meio das brincadeiras, as crianças se constituem como indivíduos, com um tipo 

de organização e funcionamento psicológico próprios, utilizando certos meios 

comportamentais extraídos de seu registro de competências, em cada período da 

vida, e das aquisições e modificações que sua microcultura impõe. 

  

A organização psicológica da criança deve caminhar de mãos dadas com a 

organização pedagógica do professor: currículo, práticas e planejamento diário para que 

possamos pensar em um Centro Municipal de Educação que, de fato, centralize a criança, não 

como objeto de estudo e objeto sobre o qual práticas pedagógicas são inseridas sem 

identificação alguma com os personagens; mas que centralize a criança a partir da 

personalidade de cada criança e das necessidades que cada infante possui no círculo 

pedagógico de ensino e aprendizagem. A constituição dos indivíduos é matéria de tal 

importância que não podemos pensar em uma educação sem sujeitos de suas ações por si e 

para o outro. As aquisições e modificações da microcultura são as aprendizagens e as 

experiências extraídas da interação criança e grupo (instituição escolar e comunidade).  

O método de apropriação sobre as características do brincar e as suas implicações 

pedagógicas para incluir o outro só podem ser extraídas através da pura observação. Para 

Pereira e Carvalho (2003, p. 120), 
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o brincar é preciso. Mas sabemos o que é brincar? A única forma de descobrir é olhar 

as crianças brincando. Não há maneira, a não ser através da observação, de formar um 

educador que compreenda a ludicidade e a incorpore à sua prática: só se entende o que 

é o brincar por meio desse exercício de olhar. 

 

Observemos que a primeira prática pedagógica que o educador deve se aprimorar deve 

ser a prática do “olhar”; o educador ao apreender com o olhar atento a significação do brincar 

poderá, pensar em práticas e temáticas que dentro do brincar possam colaborar para o 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e social da criança. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação, Brasil (1998, p. 22): “o 

brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia”. Observemos que a autonomia está ligada à compreensão de si e do outro e do 

espaço de cada indivíduo em um grupo social. A identidade e a autonomia da criança são 

objetivos da aprendizagem que a educação deve almejar para o desenvolvimento de uma 

sociedade igualitária, crítica de suas responsabilidades e colaboradora para atingir a 

capacidade de socialização na fraternidade entre os cidadãos. 

A brincadeira pode ser constituída como uma prática pedagógica eficiente para que as 

crianças possam conhecer a si mesmas e o mundo, visto que por meio da brincadeira vários 

temas transversais ou não podem ser abordados de forma lúdica. Segundo o Referencial 

Curricular Nacional da Educação, Brasil (1998, p. 200), 

 

os momentos de jogo e de brincadeira devem constituir em atividades permanentes 

nas quais as crianças poderão estar em contato também com temas relacionados ao 

mundo social e natural. O professor poderá ensinar às crianças jogos e brincadeiras 

de outras épocas, propondo pesquisas junto aos familiares e outras pessoas da 

comunidade e/ ou livros e revistas. 

 

Além de constituir uma prática relevante para os educadores e crianças, a brincadeira 

poderá, com a sugestão dada acima, servir de elo entre educadores, crianças, família e 

comunidade; uma parceria sem a qual a educação não pode existir. Salientamos a importância 

do papel dos pais na educação dos filhos e que os pais têm a responsabilidade primeira de 

brincar, de ensinar ou de certificar-se de que o filho esteja recebendo uma educação de 

qualidade seja por auxílio de instituições particulares; seja pela colaboração do Estado. 

A Proposta Curricular da Prefeitura de Camaragibe (2009, p.36), orienta algumas 

ações pedagógicas para que os educadores possam acolher os interesses e necessidades das 

crianças no momento de aprendizagem, no eixo 03: brincando, experimentando e aprendendo: 
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No que diz respeito ao seu aspecto físico, o ambiente da creche deve ser convidativo 

à exploração e à brincadeira. Livros infantis, objetos com formas, texturas e cores 

diversas, brinquedos, jogos educativos, enfim objetos que estimulem a fantasia, 

despertem a curiosidade, propiciando, assim, atividades instigadoras do 

desenvolvimento. 

 

 O brincar não pode ser resumido e limitado a estratégias e planejamentos do educador; 

a criança criam histórias e situações onde a reflexão sobre a sua cultura são elementos nato 

desta prática lúdica. No tempo determinado para o brincar e no exercício do brincar, na 

maioria das vezes, o docente precisa se tornar o discente e o discente precisa se tornar o 

docente, saliento, na matéria específica do brincar! 

O brincar como atividade social que faz parte dos interesses e da constituição da 

criança deve ser observada e estimulada na interação das crianças. Esta deve ser oferecida em 

um ambiente propício para que o tempo destinado para o brincar possa ser aproveitado 

oportunamente pelas crianças na tarefa do brincar e pelos educadores na tarefa de observá-las. 

 

3.6 A interação nas brincadeiras  

 

 A interação é uma reunião de fatores e pessoas, algumas vezes com a alteração do 

fator tempo e espaço outras vezes não. A interação não é, apenas, uma união de elementos 

sociais e naturais, mas é um paradigma acerca da natureza humana e de como esta se expressa 

em diferentes eventos e situações comunicativas. A interação é, também, um paradigma para 

refletir sobre o que seja pesquisa e de como devemos trabalhar com a pesquisa. A interação 

promove oportunidades de significações para as crianças que devem ser levadas em 

consideração no momento em que o educador esteja pretendendo observar a pedagogia em 

movimento. 

 A interação é marcada por encontros entre os seres. Para toda ação há uma reação 

natural e social. Isto significa, por exemplo, que a criança é observada, mas que ela também 

observa o outro.  

 Entendemos que as interações constituem a brincadeira; da mesma forma que a 

brincadeira constitui as interações. Estes movimentos de força caracterizam culturalmente, 

socialmente e afetivamente o grupo de brinquedo. Pedrosa e Aguiar (2006, p. 186) afirmam 

que: 

 

As interações sociais de crianças coetâneas promovem muitas oportunidades em que 

o processo de significação se explicita de modo mais conspícuo, na medida em que 

elas precisam negociar papéis, dirimir conflitos, usar estratégias para a consecução 

de seus objetivos, delinear uma brincadeira com um parceiro ou grupo de parceiros. 
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  O processo de significação para a criança é a “razão e a emoção” de uma prática 

pedagógica existir. Atividades complexas como “negociar papéis, dirimir conflitos, usar 

estratégias para a consecução de seus objetivos, delinear uma brincadeira com um parceiro ou 

grupo de parceiros” devem fazer parte do repertório das competências a serem almejadas pelo 

educador. Entendemos que as interações sociais é um termo que é melhor descrito no plural 

porque, ontogenicamente, as interações são mútuas e muitas na mesma padronização de 

tempo.  

 Sobre a qualidade das interações, Branco, Carvalho, Pedrosa e Gil (2002) citam  Hinde 

e Stevenson-Hinde, 1976, ao proporem um quadro conceitual em que o comportamento social 

é situado em três níveis de análise: interações, relações e estrutura social:  

 

“Para descrever uma interação é necessário especificar o que os participantes estão 

fazendo juntos (conteúdo) e como o fazem (qualidade). A descrição de uma relação 

envolve a descrição do conteúdo e qualidade das interações componentes e 

também de sua padronização no tempo. A descrição da estrutura social requer a 

descrição do conteúdo, da qualidade e da padronização das relações que a 

constituem”. (grifo nosso) 

 

 Nos episódios apresentadas no capítulo de resultados, registramos a fotografia de cada 

momento constituinte do episódio, a descrição na linguagem verbal e o comentário da 

pesquisadora para só depois analisar cada interação. Este método minucioso e, algumas vezes, 

repetitivo de informações são resultado da compreensão, acima, de que no mesmo tempo 

padronizado, interações e percepções diferenciadas podem complementar a informação acerca 

do episódio recortado da videogravação. Relações, estruturas sociais e interação são 

elementos que fazem parte da unidade reconhecida como episódio, marcada pela mesma 

padronização do tempo. 

 A dinâmica das interações sociais discutidas nos episódios pretendem comprovar que 

papéis sociais e personagens fictícios são constituídos nas interações; bem como, de acordo 

com Carvalho e Pontes (2003, p. 16) “regras e procedimentos são trocados, reformulados, 

criados, repassados.” As interações sociais estiveram presentes no início e nos diálogos com 

as teorias que trabalhamos; as interações estiveram presentes nos objetivos, no método e nos 

resultados. 
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4. MÉTODO 

4.1 O local de coleta da pesquisa: contextualização do cenário 

A escolha dos participantes fora feita através de uma consulta à  Gerência de Educação 

Infantil por meio da Diretoria Geral de Ensino e Formação Docente (DIRE) da Secretaria de 

Educação, Esporte e Lazer da Cidade de Recife. A DIRE, atendendo à nossa solicitação, fez 

uma pesquisa nas instituições educacionais públicas declaradamente inclusivas e que possuem 

matrículas de crianças com um maior número possível de deficiências diversificadas na 

Educação Infantil. A instituição selecionada fora o Centro Municipal de Educação Infantil 

Ana Rosa (CMEI Ana Rosa) por ser um Centro Municipal de referência e por ter um maior 

número de crianças com deficiência matriculadas; bem como, agrupamentos etários de 

crianças com o maior número possível de deficiências diversificadas na Educação Infantil. De 

posse desse levantamento e com a carta de anuência da DIRE (Anexo 1) fizemos uma visita a 

essa instituição para apresentar o presente projeto para o consentimento do CMEI para 

realizar o trabalho. A próxima etapa fora levar a carta de anuência da DIRE e do CMEI Ana 

Rosa ( Anexo 2)  para o Conselho de Ética. De posse da carta de anuência do conselho de 

Ética, iniciamos a coleta das videogravações.  Conseguimos uma variedade de deficiências no 

CMEI Ana Rosa por ser tratar esta instituição de um Centro de Referência do Município. O 

Projeto Político Pedagógico do CMEI informa que a proposta do CMEI é peculiar por ter sido 

criado, desde o início, em doze de agosto do ano de 1958, fazendo parte do complexo IEP,  

com a finalidade de “garantir o estágio curricular, contribuindo desta forma para a formação 

de professores da primeira etapa da Educação Básica,da então Escola Normal Professor 

Sylvio Rabello”. 

Os aspectos físicos estruturais da instituição: o prédio é uma construção específica 

para a Educação Infantil, contendo: oito salas de aula no formato de integração duas a duas 

com dois banheiros em cada integração (destinados ao uso de meninos e meninas); uma 

biblioteca;uma sala de professores e direção; uma copa/cozinha; uma quadra/ auditório; dois 

banheiros destinados aos funcionários (feminino e masculino); uma área arborizada interna 

que faz conexão entre as oito salas de aula; um pátio externo;  uma sala de recepção; um 

parque de recreação; e, uma pequena sala, com subdivisões, onde funcionam um espaço 

administrativo e almoxarifado. O espaço que nos foi concedido para e realização das oficinas 

de escolinha fora a biblioteca. A biblioteca situa-se em frente ao parque, do lado direito da 

sala dos professores e direção e do lado esquerdo das salas de aula.  
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A biblioteca possui três paredes, a mesma é fechada com uma grade, que ocupa todo o 

espaço da suposta quarta parede da sala; não possui janelas nem aberturas nas três paredes 

perpendiculares; apenas, duas cortinas brancas. Dentro da sala havia cinco estantes; sendo 

uma delas, não encostada na parede e com espaço para livros nos lados direito e esquerdo; e 

um armário de metal que contava com fechaduras e chaves. Em cima do armário, 

encontramos uma televisão e videocassete. Na frente deste armário, havia um espelho afixado 

na parede do lado direito da pia, ambos na altura de uma criança, e ganchos que penduravam 

fantasias; uma mesa de trabalho para o professor; dezesseis mesinhas coloridas trapezóides 

individuais com cadeiras para crianças; sendo seis juntas, formando um círculo com um 

suporte hexagonal no centro; uma cadeira de madeira, duas caixa de brinquedos de poliéster, 

onde cartolinas e outras matérias que foram armazenadas; duas prateleiras fixadas na parede, 

em cima das caixas de brinquedo, onde se guardava cola, CDs, DVDs, miniaturas decorativas, 

caixinha com jogos. Observamos, ainda, uma cabine de teatro de bonecos, junto de uma 

prateleira de livros infantis. Cartazes com a pintura de personagens de histórias infantis, 

livros, jogos, pastas, 04 peças de emborrachado coloridos formando um tapete de 4 metros 

quadrados; figuras de livros, árvore, cartazes, figuras flores com borboletas na parede do lado 

esquerdo. A última prateleira, ao lado do armário de metal era reservada para professores, 

havia livros, uma caixa, revistas para os docentes, mais um videocassete e um globo terrestre. 

4.2 Participantes da pesquisa 

O contato com os responsáveis pelos participantes da pesquisa, portanto, fora feito 

após o consentimento do Comitê de Ética, a concordância da Secretaria de Educação e do 

CMEI Ana Rosa. O projeto fora apresentado, individualmente ou em pequenos grupos, para 

todos os atores da instituição. Recebemos a adesão e aprovação de todos os agentes da 

educação (da direção aos funcionários da cozinha e zeladores do CMEI) esta aprovação foi  

indispensável para que alcançássemos em pouco tempo de convívio, pouco mais de um mês, a 

estima e autorização de todos os pais e alunos da escola os quais tivemos acesso no período da 

coleta de dados. Recebemos do CMEI uma relação com nomes de 19 crianças que apresentam 

alguma necessidade especial para analisarmos os casos e fazermos a seleção dos alunos para 

participar da pesquisa.  Destas 19 crianças com necessidades especiais (NEE) fizemos a 

decisão de não trabalharmos com todas as crianças com necessidades especiais; por causa de 

nosso objetivo que era observar, apenas, crianças deficientes. Observamos, apenas, crianças 

que possuíam um diagnóstico médico. O nosso propósito nesta redução dos sujeitos, os que 
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tinham um diagnóstico, era de conseguir fazer uma análise qualitativa, mais precisa a partir do 

diagnóstico de especialistas e de nossas observações na coleta. Das 19 crianças com NEE, 05 

crianças não participaram na pesquisa por não possuir diagnóstico (destas 05 crianças, uma 

delas, não fora nunca submetida a um diagnóstico, mesmo sendo solicitado pela escola, 

porque os pais não aceitavam uma possível deficiência no filho); 04 crianças tinham 

distúrbios de conduta (01 com crises de histeria e agressividade, 01 cardiopata, 01 atenção 

limitada nas aulas, dificuldade na expressão oral e convivência com outras crianças, 01 por 

não possui interlocução com seus pares e crises de histeria e agressividade, 01 autista que não 

frequentava as aulas, um caso de evasão escolar; 01 Paralisia Cerebral que não frequentava as 

aulas e que foi encaminhado, pela escola, ao Conselho Tutelar em setembro de 2010. Cinco 

turmas do CMEI Ana Rosa foram selecionadas para participar da pesquisa. 

Participaram, como sujeitos da pesquisa, 08 crianças com deficiência que tinham o 

diagnóstico médico, que estavam matriculadas e freqüentando a Educação Infantil no período 

de execução da coleta da pesquisa. A partir dos sujeitos com deficiência fizemos a seleção das 

turmas as quais integravam estas crianças. Seis turmas foram selecionadas para participar do 

projeto sendo três do turno da manhã e três do turno da tarde: grupo IV-A (manhã), grupo IV-

C (manhã), grupo V- C (manhã), Grupo V (tarde), Grupo V-C (tarde). O total de crianças 

matriculadas nas seis turmas somava 78 crianças; o número de crianças o qual tivemos acesso  

aos pais era de 54 crianças; e o número de crianças que frequentaram o CMEI nos dias da 

coleta e que foram sorteadas para participar das videogravações; a saber, os sujeitos da 

pesquisa foi de 38 crianças. Dos 38 sujeitos observados: 08 foram crianças com deficiência 

diagnosticada; e 30 foram crianças sem deficiência, a faixa etária das crianças variou entre 5 

anos e um mês a 6 anos e 9 meses.   

No apêndice 02 é apresentada uma tabela com as informações sobre a deficiência de 

cada criança; as deficiências observadas na pesquisa foram criança: 01 criança com 

Deficiência Múltiplas (Deficiência Mental e Baixa visão); 01 criança com Síndrome de 

Down; 01 criança com Paralisia Cerebral (apresentando ADNPM – atraso no 

Desenvolvimento Neuro Psicomotor, Microcefalia, Distonia, Hipotonia Axial e Fraqueza 

Muscular); 01 criança com Paralisia Cerebral com comprometimentos e Deficiências 

Múltiplas; 01 criança com Paralisia Cerebral; 01 criança com Síndrome de West, portador de 

Esclerose Tuberosa e ADNPM; 01 criança com surdez profunda; 01 criança com baixa visão.  

  As videogravações foram realizadas diariamente, durante quinze dias, nos dois turnos, 

e os dias de observação foram determinados pela ausência de feriados, intervalos entre as 

atividades programadas pelos professores e dias em que as crianças com deficiência estavam 
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disponíveis para serem videogravadas e quando não aconteciam ensaios da turma para a festa 

de Natal e encerramento do ano letivo da escola.  

 

4.3 Material e Equipamentos 

 

Utilizamos para a coleta de dados duas filmadoras; sendo uma delas com dois cartões 

de memória para registro das gravações. As videogravações de pátio eram realizadas pela 

pesquisadora e por uma auxiliar de pesquisa que integra também o Laboratório das Interações 

Humanas da Universidade Federal de Pernambuco (LabInt). As videogravações das oficinas 

eram feitas pela auxiliadora da pesquisa. Utilizamos um computador para fazer o backup das 

sessões videogravadas. Providenciamos uma cópia de cada sessão em mídia DVD para 

arquivos de segurança. Estas cópias foram entregues ao Laboratório das Interações Humanas 

no término da coleta de dados.  

O Apêndice 3 apresenta os objetos selecionados em tamanho padrão e miniatura que 

são reconhecidos como objetos utilizados em instituições educacionais disponibilizados para 

as crianças a fim de que elas organizem situações  de brincadeira.  

  Dentre estes objetos, inserimos  materiais que fazem parte de uma sala de aula 

inclusiva, como: peças em Braille, lupa e prancha de comunicação. Parte destes objetos foram 

adquiridos com o apoio do LabInt. Muitos dos objetos que fizeram parte da oficina foram 

inspirados nos objetos encontrados na sala de aula do CMEI e na biblioteca do CMEI Ana 

Rosa. A pesquisadora fotografou a sala e biblioteca da escola para encontrar ou fabricar 

objetos que possam fazer referência à instituição observada. Isto por entender que segundo 

Kishimoto(2001, p. 230):  

 

“Pesquisar brinquedos e materiais pedagógicos nas escolas infantis implica 

investigar as concepções de criança e de educação infantil que definem o uso desses 

recursos (Therriault, 1987), a organização da rotina e do espaço físico (Edwards, 

Gandini e Forman, 1999) entre outros. Tais quesitos influenciam as representações 

dos usuários, de terminando, em parte, a maneira como adultos e crianças sentem, 

pensam e interagem definindo formas de socialização e apropriação da cultura”. 

 

Forquin (1996) e Apple (1982, 1979) apud  Kishimoto (2001, p. 230): ressaltam que: 

 “a escola dispõe de uma cultura própria, resultado de ideologias que refletem 

valores da sociedade. Portanto, investigar valores que orientam a escolha de 

brinquedos e materiais pedagó gicos implica buscar as raízes que explicam os usos e 

significações de tais recursos na prática pedagógica. Uma das hipóteses é a de que 

concepções de criança e de educação infantil estão na base desses valores”. 
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Além dos objetos que representam uma sala de aula; foram fabricados para esse 

projeto seis bonecos, cinco dos quais com indicações de que possuem algum tipo de 

deficiência, a saber: um boneco com aparelho auditivo, um boneco com o olhar sem foco 

definido (sinalizando cegueira), um boneco com lábio leoporino, um boneco cadeirante, um 

boneco com Síndrome de Down e um sexto que é um boneco que não apresenta deficiência. 

Os bonecos selecionados para fazer parte das oficinas foram os bonecos que tinham alguma 

relação com as crianças com deficiência; desta forma, o boneco com lábio leoporino ficara de 

fora da pesquisa por não apresentar deficiência. 

A ideia de utilizar estes bonecos era a expectativa do pesquisador de que esses 

bonecos servissem de mediadores para discussões acerca da inclusão social de deficientes 

entre as crianças. 

   

4.4 Procedimentos  

 

 O primeiro contato do pesquisador com as crianças fora no momento da coleta de 

assinaturas dos responsáveis pelas crianças. Estas observavam novos atores no CMEI e 

algumas delas questionavam quem era o pesquisador e o que estava fazendo na instituição. O 

pesquisador e a auxiliar de pesquisa, com a autorização do professor, pôde entrar em quatro 

salas para falar do projeto para as crianças e convidá-las para participar da pesquisa. A 

pesquisadora convidara as crianças para fazer uma rodinha para conversar sobre as oficinas de 

escolinha. Todas as crianças mostraram-se bastante interessadas em apoiar o projeto. A 

pesquisadora deixou claro que faria um sorteio para convidar as crianças para participar das 

oficinas; e que participariam as crianças que fossem autorizadas por seus pais ou 

responsáveis.   

O CMEI sugeriu a utilização da biblioteca como o lugar mais apropriado da instituição 

para a realização das oficinas. A Direção e coordenação do CMEI colaboraram efetivamente 

para o desenvolvimento do projeto; todos se disponibilizaram para conversar com a 

pesquisadora sobre as turmas, alunos e a realidade escolar.  A coordenação da escola 

disponibilizou para a pesquisadora os horários de utilização da biblioteca, pelas turmas da 

manhã e da tarde, para que a pesquisadora pudesse conhecer a rotina da escola. 

A pesquisa fora realizada com videogravações das brincadeiras espontâneas de 

crianças com deficiência no pátio da escola, no momento do recreio; e, com videogravações 

de oficinas de escolinha planejadas pelo pesquisador. Fizemos 24 videogravações de pátio, 

com a média de 15 minutos de duração em cada gravação; das quais algumas foram 
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subdivididas, resultando em 31 arquivos videogravados. Os intervalos e as paradas entre as 

gravações visavam restabelecer o conforto das crianças e a qualidade das videogravações. 

Realizamos 14 videogravações das oficinas de escolinha, com a média de 25 minutos de 

duração em cada oficina videogravada. O total de material coletado fora: 45 arquivos 

videogravados; com 12 horas, 39 minutos e 27 segundos, cujo tamanho dos arquivos foram 

medidos, aproximadamente em 34, 54GB. Ver a relação detalhada das videogravações no 

Apêndice 4. 

Todas as sessões foram videogravadas uma vez que esse recurso permite ao 

observador repedir as situações de observação quantas vezes sejam necessárias para a sua 

análise. De acordo com Carvalho, Bergamasco, Lyra e Pedrosa (1996, p. 261-262),  

“tradicionalmente, há pelo menos dois motivos pelos quais a observação sistemática 

envolve repetição da observação: para melhorar a possibilidade de se afirmar a 

generalidade do fenômeno observado com/ ou para melhorar a precisão e coerência 

com que o observador apreende o fenômeno. [..] Amplia a possibilidade de o 

observador repensar o observado, ou seja, amplifica a sua capacidade de análise”.  

Algumas outras vantagens podem ser resumidas: A videogravação permite que um 

mesmo evento seja analisado por diferentes pesquisadores; permite congelar a imagem para 

que o pesquisador tenha tempo para amadurecer a sua hipótese sobre aquele comportamento; 

permite que um evento seja melhor transcrito; permite que um determinado evento seja 

recortado em episódios para que o pesquisador tenha teóricos discutidos na referência 

bibliográfica: A videogravação não consegue capturar todos os eventos que acontecem num 

mesmo ambiente, mas o simples objetivo de gravar o máximo de fenômenos que ocorrem em 

um determinado instante, e que uma câmera pode abarcar nas cenas videogravadas sinalizam 

o objetivo da pesquisa e a seleção de atos feitas pelo pesquisador; a videogravação, permite 

capturar movimentos e expressões das crianças em detalhes sutis; permite que as crianças 

possam ser observadas em ângulos diferentes ao mesmo tempo e com uma sonoridade 

passível de ser ouvida e compreendida. 

4.4.1 Observação das brincadeiras espontâneas dos participantes. 

Esta observação tinha como objetivo mapear os sub agrupamentos sociais de crianças, 

os parceiros que são incluídos ou não nas brincadeiras, as negociações realizadas entre as 

crianças para a efetivação de suas brincadeiras, os arranjos físicos ou sociais (por exemplo, 

eliminação de barreiras para o caso de criança com baixa visão ou cadeirante, proximidade 

física ou posicionamento de frente para a criança surda, de modo a que ela possa observar a 
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mímica do rosto da criança com a qual interage  no espaço do brincar que permitam a 

acessibilidade de todas as crianças no recreio.  

O pesquisador e a auxiliar de pesquisa videogravaram várias situações espontâneas das 

crianças durante as brincadeiras livres realizadas no pátio da instituição durante do dia 29 de 

novembro de 2010 ao dia 14 de dezembro de 2010. 

Algumas decisões acerca do registro foram tomadas: utilizamos duas câmeras  móveis 

porque dispúnhamos de pouco tempo e muitos feriados no mês de dezembro; o operador será 

visível, a freqüência da sessão tinha como média de 15 minutos. Como as brincadeiras são 

espontâneas e aconteceram no pátio da instituição, o pesquisador priorizou videogravar às 

crianças que faltavam muito às aulas por motivos diferentes: de saúde ou porque tinham 

compromissos com outras terapias (uma criança com Paralisia Cerebral precisava faltar 

porque tinha equiterapia); outra criança porque tinha feito uma cirurgia recentemente; outra 

porque morava distante da escola, (a mãe desta criança  trazia  o filho nos braços porque não 

conseguia levar a criança na cadeira de rodas para a escola porque as ruas da cidade estavam 

cheias de buracos e empecilhos). Tentamos aproveitar todas as situações possíveis, quanto ao 

número de videogravações realizadas com as crianças, buscávamos sempre equilibrar o 

número de  videogravação para atender a todas as crianças com deficiência da mesma forma, 

mas não fora possível fazer o mesmo número de videogravações para todas as crianças. 

A pesquisadora deu preferência ao registro de situações de trocas sociais conspícuas 

que envolvessem as crianças com deficiência, em detrimento às brincadeiras individuais que 

ocorreram; ou seja, demos preferência àqueles sub agrupamentos em que as crianças 

compartilham uma brincadeira. Também demos preferência aos agrupamentos que envolvam 

maior número de participantes uma vez que brincadeiras desse tipo costumam incluir vários 

tipos de personagens com diversidades de papéis e arranjos. 

De modo sistemático, pelo menos três vezes nos 15 minutos de observação, foram 

feitos registros de varredura, ou seja, a câmera percorre a situação de observação 

sistematicamente de forma a produzir um quadro geral da localização das crianças, os arranjos 

sociais existentes, o isolamento de algumas crianças (não incluídas em algum tipo de 

brincadeira), etc. As varreduras permitem a apreensão da totalidade das crianças no pátio.  
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   4.4.2 Observação das oficinas de escolinha 

 Uma pesquisa fora feita para saber qual é o melhor nome para se definir as oficinas; a 

direção e coordenação informaram que as crianças, normalmente chamam não chamam a 

instituição de CMEI, mas de escola. E, observando o universo infantil, percebemos que o 

nome mais apropriado seria o próprio nome já estabelecido pelas crianças nas famosas 

brincadeiras de escolinha. Destarte, o nome selecionado para as oficinas fora oficinas de 

escolinha. 

 As oficinas de escolinha foram organizadas a partir das seis turmas selecionadas para 

fazer parte do projeto; nas turmas que tinham mais de um aluno com deficiência; fizemos o 

seguinte  agrupamentos: duas crianças com deficiência com três crianças sem deficiência. 

Esta escolha fora feita visando simular uma situação real em que é mais comum em uma sala 

termos mais crianças sem deficiência a ter crianças com deficiência; e pelo fato, de querermos 

observar a interação das duas crianças com deficiência entre si; este fato aconteceu em, 

apenas duas oficinas; porque apenas duas turmas encaixavam-se na situação descrita acima; e 

porque nem sempre as duas crianças estavam presentes no dia da coleta de dados. Para as 

demais oficinas, as 12, fizemos o seguinte arranjo: três crianças sem deficiência e uma criança 

com deficiência. Fizemos um sorteio com o nome dos alunos e, a partir deste sorteio, 

elaboramos uma relação com os participantes da pesquisa. Visando aproveitar todas as 

oportunidades, os alunos eram convidados para participar da oficina por ordem de sorteio; se 

algum destes alunos não estivesse presentes no dia da oficina, o próximo nome da lista era 

escolhido para participar da oficina. Buscamos envolver todos os alunos da turma, nem 

sempre fora possível, ou porque os pais não assinaram o termo de consentimento ou porque os 

alunos que tinham o termo assinado não freqüentaram a escola no mês da coleta de dados.  

  Nesta sala, previamente organizadas para essa situação de observação, forão serão 

incluídos brinquedos, alguns não conhecidos das crianças e outros que apesar de novos, fazem 

parte da cultura infantil. Os cinco bonecos artesanalmente confeccionados, já descritos no 

item material e equipamentos, também estavam disponíveis, dois nas oficinas que possuíam 

quatro crianças e três nas oficinas que possuíam cinco crianças.  

 Os bonecos foram sorteados para serem incluídos nas oficinas; com exceção da primeira 

sessão, que priorizamos colocar o boneco que tinha a mesma deficiência da criança com NEE 

que estava incluída na sua primeira sessão da oficina de escolinha. Os demais bonecos, 
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mesmo na primeira sessão foram sorteados; buscávamos, contudo, não repetir o mesmo 

boneco, mesmo que sorteado para a criança com NEE que fazia parte das demais oficinas. Os 

bonecos foram colocados, juntamente com os demais brinquedos dentro de uma caixa de 

papelão e foram disponibilizados, depois do momento da rodinha, para as crianças. O 

momento da rodinha era o momento em que se falava sobre a proposta da oficina que era 

brincar de escolinha, era o momento dar espaço para que as crianças se apresentassem e de 

situar as crianças no ambiente de uma brincadeira de escolinha. Perguntamos, de forma clara 

e com uma linguagem acessível,  sobre os objetos que fazem parte de uma escola e 

perguntamos sobre quem são os atores sociais que fazem parte de uma escola e quais os 

personagens que gostaria de ser na brincadeira. Se várias crianças desejassem o papel de 

professor, era perguntado quantos professores existiam na sala de aula e se tinham alunos na 

sala. Em muitas sessões, observamos que a ADI (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil) era 

contabilizada como professora das crianças. 

 Após as primeiras sessões realizadas no dia 29 de novembro de 2010, percebemos que 

os bonecos não tiveram o espaço almejado pelo projeto porque, as crianças detinham uma 

atenção para manipular todos os demais brinquedos não se limitando aos bonecos; ainda, 

perguntamos sobre os bonecos; mas percebemos que perguntar por bonecos que já tiveram 

sido manipulados e deixados de lado, seria dar importância demais a um dado objeto. Nas 

demais oficinas, resolvemos separar os bonecos das caixas, colocando-os em um são de TNT 

azul; para apresentá-los às crianças após terem manipulado os outros objetos da caixa. Esta 

estratégia foi interessante porque a pesquisadora aproveitou para perguntar, o nome dado por 

eles para os bonecos, dizer que os mesmos seriam alunos, perguntar se as crianças 

encontravam alguma diferença entre os bonecos apresentados e para garantir que eles 

soubessem qual a deficiência apresentada pelo boneco, no caso de grupos formados por 

quatro crianças e pelos bonecos, no caso de grupos formados por cinco crianças.  

 As mesinhas coloridas da biblioteca foram afastadas do centro da sala, com cadeiras em 

torno, de modo a propiciar um espaço maior livre  na sala, embora não haja obrigatoriedade 

de as crianças permanecerem nesse local central da sala, sendo permitida a sua circulação e 

exploração desse ambiente. As crianças podiam sair por uma porta sempre acessível, mas só 

puderam entrar quando convidados pela pesquisadora. Nas oficinas em que criança com 

ADNPM (atraso no desenvolvimento neuropsicomotor) e Síndrome de West e Esclerose 

Tuberosa encontrava-se, colocamos um lençol branco na estante de revistas dos professores 
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do CMEI, já que os professores tinham alertado à pesquisadora que ele gostava de ter contato, 

apenas, com revistas. Não retiramos as revistas da biblioteca, mas colocamos um tecido, com 

a expectativa de que ele pudesse observar e manipular os objetos da caixa. Mas, ele não se 

interessou pelos objetos e, sempre que entrava na biblioteca, procurava as revistas. 

 A pesquisadora esteve presente em toda a sessão levantando perguntas para as crianças 

para compreender: se o papel selecionado pelas crianças na rodinha continuava sendo o 

mesmo, se ocorrera alteração dos personagens, o que eles estavam fazendo, quem era o 

personagem do outro. Precisávamos garantir que os colegas sabiam os papéis desempenhados 

pelos coetâneos. Alguns cuidados foram planejados: a pesquisadora buscou fazer perguntas 

sobre inclusão quando a situação for propícia ou quando as crianças levantarem algum tópico 

temático durante a conversa que faça alguma ligação com o objetivo da pesquisa. Após um 

período de aproximadamente cinco minutos a pesquisadora poderá, sempre a propósito da 

situação que estará sendo vivenciada pelas crianças, fazer algumas perguntas de modo a 

esclarecer aspectos que possibilitem uma melhor interpretação sobre concepções das crianças 

a respeito de inclusão de deficientes. Essas perguntas, uma espécie de entrevista, poderão 

maximizar informações úteis para a análise dos dados diante dos objetivos propostos na 

presente investigação. 

 Na terceira e última oficina em que a criança surda fizera parte, contamos com a 

participação de um intérprete de libras. Como a criança surda nunca tivera contato com um 

intéprete de Libras antes; a pesquisadora, no momento da rodinha utilizou alguns sinais não 

convencionais, aprendidos com a professora dele, para ter os primeiros contatos com ele e 

outros sinais em libras porque buscava, primeiramente, introduzir devagar a Libras e ter um 

contato direto com a criança, sem mediadores. Na terceira sessão, a pesquisadora contratou 

uma intérprete de Libras para apresentar para o grupo da oficina o trabalho de um intérprete 

na escola e na interação com o outro. 

 As crianças gostaram das oficinas, de tal forma, que no término do tempo determinado 

pela oficina, o pesquisador podia presenciar insatisfação pelo término da brincadeira. 

Algumas vezes, o pesquisador dava mais cinco minutos de brincadeira; outras vezes, o 

pesquisador perguntava as crianças se elas poderiam ajudar a guardar os brinquedos. A 

pesquisadora percebeu que ao guardar os brinquedos as crianças se despediam com mais 

facilidade da brincadeira. 
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Uma pergunta fez parte de nossa pesquisa para tornar-se critério de seleção de objetos 

para a oficina: Será que seria mais interessante colocar todos os bonecos em todas as oficinas 

de escolinha do que selecionar apenas alguns bonecos por meio sorteio? A pesquisadora teve 

a oportunidade de acompanhar a pesquisa de Julio Macario, pudemos constatar que quanto 

mais objetos disponibilizados  mais tempo para a manipulação dos mesmos as crianças 

necessitam em determinada oficina.    

  O pesquisador Julio Macario permitiu que incluíssemos os bonecos, de nosso projeto, 

junto aos objetos que ele estava pesquisando, em uma sessão de observação e percebemos que 

as crianças demoraram mais tempo para brincar por que passavam boa parte do tempo 

manipulando os bonecos. Desta forma, baseados na observação do pesquisador Sr. Macario e 

na experiência de observação dos trabalhos da orientadora Maria Isabel Pedrosa, resolvemos 

diminuir o número de bonecos a serem disponibilizados para as crianças. Outra observação 

que fizemos e conclusão que chegamos é que observamos, no término das oficinas que as 

crianças sorteadas que participaram mais de três vezes das oficinas não precisavam de muito 

tempo para manipular os bonecos porque os bonecos tinham sido disponibilizados antes e, por 

conhecer os bonecos, estas crianças já ficavam na expectativa de brincar com os mesmos. 

Fato que não ocorreu na maioria das oficinas.  

 Um caminho metodológico que tomamos foi iniciar a primeira oficina da criança com 

uma deficiência “x”, a introdução do boneco que possuía a mesma deficiência da criança. 

Desta forma, nas primeiras oficinas, os bonecos não foram sorteados mas foram 

propositadamente incluídos nas primeiras oficinas. Para a criança com deficiência “x”, 

introduzimos o boneco que possuía a mesma deficiência, o objetivo era familiarizar o objeto 

com a criança oportunizando uma identificação entre o brinquedo e a criança deficiente; bem 

como esperar que o objeto fosse tema de discussão entre as crianças. Para compreender a 

concepção das crianças sobre a deficiência do boneco, utilizamos frequentemente a palavra 

“diferença” para observar a competência das crianças em comparar bonecos que apresentasse 

alguma deficiência e outro boneco que não apresentasse deficiência. Os resultados podem ser 

encontrados no capítulo de Discussão. 

 

 4.4.3 Leitura da Proposta Pedagógica do CMEI 

Examinamos a Proposta Pedagógica do CMEI, apenas, para conhecer melhor as 

crianças, o ambiente  e para fazer uma análise qualitativa das interações. 
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4.4.4 Análise dos questionários dos educadores 

Analisamos os questionários aplicados à direção, coordenação, aos professores e 

estagiários dos alunos para ter conhecimento sobre a prática pedagógica de cada docente e 

dirigente para a criança com deficiência, apenas, para fazer inferências reais das brincadeiras 

das crianças nas oficinas de escolinha com o fim de que este conhecimento pudesse colaborar, 

de alguma maneira, com as análises dos episódios. Os resultados da análise dos questionários 

colaboraram para a análise dos episódios e das teorias discutidas na fundamentação teórica.. 

Não tínhamos como objetivo discutir todas as informações do questionário; visto que o 

mesmo deveria ser elaborado antes da análise de todas as sessões para só, depois, selecionar, 

apenas, alguns episódios. Os questionários foram importantes para obtemos informações 

complementares sobre as crianças com deficiência. A maioria dos questionários foram 

respondidos por ADIs porque os professores não puderam entregar no prazo solicitado pela 

pesquisa. 

4.5.  Procedimento de Análise 

 De posse do material coletado, foi inciada a análise minuciosa, assistindo-se repetidas 

vezes todo o material videogravado, tanto das situações de observação livre, quanto das 

oficinas; dando prioridade para a observação das oficinas. As sessões corresponderam a um 

extenso material possível de ser analisado e, portanto, algumas decisões de recortes para 

análise foram ser feitas. 

 

A fundamentação teórica sobre inclusão e os objetivos do trabalho ajudaram a 

qualificar o trabalho de seleção e delimitação de um trecho do registro. Os 50 trechos 

selecionados foram revisitados para então se proceder à seleção definitiva de imagens e a 

transcrição minuciosa desses recortes.  

Além de seu conteúdo das videogravações, a pesquisadora pode complementar frases, 

entre parênteses, para explicitar alguma imagem não captada na conversação, situação ou 

contexto que envolve a brincadeira, com a finalidade de clarificar os dados videogravados 

durante a entrevista. Bem como, para trazer à cena, informações fornecidas através de 

conversas, através do Projeto Político Pedagógico da Escola e por meio dos questionários.  
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 Alguns aspectos da observação, no momento da oficina, foram de especial interesse: a 

escolha dos brinquedos, os possíveis conflitos gerados pela posse dos brinquedos e o modo 

como foi solucionado o conflito. A pesquisadora não se deteve na razão pela qual a criança 

subjetivamente selecionou determinado brinquedo, mas se a escolha teve a ver, por exemplo, 

com a deficiência sinalizada pela aparência do boneco e explorar essa hipótese mais 

detidamente. 

O desafio da presente pesquisa foi compreender em quais momentos na sequencia a 

"interação inclusiva" pode ser considerada como inclusiva, visto que o próprio ato do brincar 

com todas as suas interações e fluxos de eventos, em si, já podem ser considerados, um ato 

inclusivo. O brincar, com toda a sua plenitude de significados já inclui os sujeitos da ação.  

 Como identificar um processo de inclusão social nas relações de semelhança, 

complementaridade ou reciprocidade que ocorrem com freqüência nas situações 

interacionais? Quais as pistas perceptíveis que delineiam as fronteiras de uma brincadeira 

observada? Como essas relações delimitam, no fluxo de eventos, episódios, que são então 

transcritos em detalhe? Pretende-se analisar o “fio condutor” do fenômeno inclusão que 

mobiliza, instaura e conserva a dinâmica das trocas sociais que compõem os eventos 

qualitativamente recortados. Conforme Nadel e Baudonière (1981, p. 27), 

 “repetir o papel do outro, suas atitudes, sua atividade, seria, para aquele que é muito 

imitado, um sinal, o interesse do imitador pelo modelo. Seria tanto para o imitador 

como para o imitado, a origem de uma reação emocional forte, comum a todas as 

situações em que se partilham sensibilidades ligadas à partilha das mesmas 

atividades. O modelo responderia segundo o mesmo processo. Assim, se instauraria 

um diálogo “imitar-ser-imitado”, com a função de comunicação entre parceiros de 

idade, tendo em vista seu nível comum de diferenciação: o transitivismo”. 

Nos trechos selecionados buscamos compreender as concepções das crianças sobre o 

outro diferente, a concepção de deficiência e as estratégias utilizadas pelas crianças para 

inserir o parceiro deficiente nas interações realizadas no “grupo de brinquedo”. 

 Para recortar os episódios objetivamos identificar por meio das brincadeiras, 

comportamentos que sinalizem acolhimento a partir da interação social existente entre as 

crianças com alguma deficiência e crianças sem deficiência; selecionamos episódios que 

mostravam algumas estratégias utilizadas pelas crianças com deficiência para se comunicar 

com os parceiros sem deficiência e vice-versa, ou seja, os recursos lingüísticos utilizados 
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pelas crianças, durante as oficinas de escolinha, de modo a se depreender os esforços 

comunicativos da pessoa com deficiência ou da pessoa sem deficiência. Selecionamos trechos 

que apresentavam as brincadeiras contendo  bonecos com indicação clara de algum tipo de 

deficiência, onde pudemos discutir a  temática da deficiência, de modo a se inferir as 

concepções subjacentes à inclusão social. 

 Selecionamos, também, episódios onde a escolha dos objetos e dos personagens, nas 

brincadeiras, instigaram a temática da deficiência. 

Em nossas análises visamos dar uma atenção especial às expressões mímicas e 

gestuais das crianças de modo a capturar pistas sobre as emoções presentes na situação, suas 

preferências e valores, quando relacionados ao acolhimento do outro com deficiência.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa propõe observar na vertente sociointeracionista as concepções que as crianças 

sem deficiência, pertencentes ao grupo IV e V da Educação Infantil, possuem sobre a inclusão social 

de crianças com deficiência. Para discutir os resultados dos dados coletados, selecionamos 15 

episódios retirados das 38 videogravações de pátio e oficinas, somando o total de tempo de 12:39:27. 

Houve preferência pela análise das observações das 14 videogravações de oficinas de escolinha. Os 

critérios utilizados para a seleção dos 15 episódios a serem analisados foram os tópicos sugeridos 

pelos objetivos específicos, a saber: o acolhimento por meio da afetividade, a comunicação, a inclusão 

e as concepções que as crianças sem deficiência têm sobre as crianças com deficiência. Para refletir 

sobre as concepções que as crianças sem deficiência têm sobre a inclusão da criança com 

deficiência, subdividimos este tópico em tópicos baseadas no movimento dialético de 

interação e que surgiram dos objetivos do trabalho e das observações dos episódios. Dentre os 

tópicos discutidos apontamos: a fala e o silêncio, os limites e as possibilidades, o respeito e o 

desrespeito; a aproximação e o afastamento. Para discutir a proposta pedagógica da escola e a 

sua prática pedagógica decidimos analisar o documento do CMEI e os questionários 

realizados com os professores, estagiários e a direção. 

  Para discutirmos os resultados da pesquisa, nos baseamos no procedimento de 

captação de fluxo interativo em episódios selecionados. Essa captação foi feita atentando-se 

para dois aspectos: a orientação da atenção das crianças e o tipo de regulação envolvido entre 

elas (CARVALHO, BRANCO, PEDROSA & GIL, 2002). Estas autoras retratam a influência 

de uma criança sobre outra(s) e a direção de seus comportamentos. Assim, a indicação de que 

uma criança se encontra em uma determinada categoria implica pensar qual o tipo de relação 

que esta criança tem com outra criança. Dentre os tipos de regulação encontramos: a 

interação, o movimento interativo, a atividade individual; veremos mais adiante estas 

definições. 

 Segundo Carvalho e col. (2002, p. 94),  

“identifica-se orientação quando se detecta o alvo das ações da criança através do 

olhar e/ou da fala e/ou do movimento. Identifica-se regulação, quando se detecta, 

através do conteúdo do comportamento dos sujeitos (movimento, fala, uso dos 

objetos, etc.) efeito das ações de uma criança sobre a outra, ainda que não se possa 

precisar que aspectos das ações de uma atingiram a outra”. 
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 Estes atributos são interessantes, para se pensar os episódios, por apontar o tipo de 

relação que a criança sem deficiência tem com a criança com deficiência. A categoria 

Interação (I) implica mútua regulação e mútua orientação. Essa categoria evidencia a 

necessidade de se descrever os dados de forma qualitativa para se alcançar a dinâmica de 

processos interacionais. As autoras do trabalho exemplificaram sua análise a partir da 

observação videogravada de quatro crianças de três a três anos e um mês de idade, cujo 

registro foi realizado em uma única sessão de 30 minutos. Elas se inspiraram na reflexão de 

Hinde e Stevenson-Hinde (1976, p. 451), transcrita a seguir, que propuseram um quadro 

conceitual em que o comportamento social é situado em três níveis de análise: interações, 

relações e estrutura social:  

 

“Para descrever uma interação é necessário especificar o que os participantes estão 

fazendo juntos (conteúdo) e como o fazem (qualidade). A descrição de uma relação 

envolve a descrição do conteúdo e qualidade das interações componentes e também 

de sua padronização no tempo. A descrição da estrutura social requer a descrição do 

conteúdo, da qualidade e da padronização das relações que a constituem.” 

 

Assim como Carvalho e cols. (2002) assumimos que é preciso contextualizar as 

interações e tomá-las como um evento em fluxo contínuo de modo a situar o episódio na 

sessão de videogravação. Começamos esta contextualização, elaborando uma tabela que 

apresenta a sinopse do episódio, os participantes, a duração e data da sessão de filmagem. 

A escolha dos episódios da presente pesquisa foi direcionada pelos objetivos do 

trabalho. Para as transcrições dos dados observamos, no primeiro momento, os 

comportamentos de cada criança isoladamente, na ordem temporal de ocorrência. Nessa 

descrição, discutimos, assim como na pesquisa de Carvalho e cols., (2002, p. 94), “a 

verbalização, a postura, a movimentação, o brinquedo manipulado e se possível, a direção do 

olhar”. Diferentemente dessas autoras, não fizemos um protocolo de transcrição para cada 

sujeito da pesquisa; antes, fizemos uma única transcrição visando conter todos estes 

elementos. Também não trabalhamos com o mapa detalhado da captação de fluxo interativo 

para os episódios e nem pretendemos descrevê-los em diagramas por causa da quantidade de 

episódios selecionados e porque precisamos de todos eles para alcançar os objetivos 

específicos deste trabalho.  
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5.1 A afetividade através do acolhimento de crianças sem deficiência 

5.1.1 Episódios 01: O balanço da afetividade  

Nº 
Episódio 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração 
Sessão de 
filmagem 
 

01 
O balanço da 

afetividade 

Ada interage com 
Sócrates no balanço 
e demonstra a sua 
afetividade de 
diferentes formas: 
toque, o puxar, o 
abraçar, o dizer o 
nome dentre outras 
formas. 

Sócrates (criança com 
Deficiências 
Múltiplas) (M/6;6); 
Ada

1
 (outra criança); 

Pesquisadora; 
ADI 

00:02:23 a 
00:04:30 

Pátio 
Sócrates 
(30/11/10) 

 

Descrição: 

Ada chega pela lateral esquerda do balanço, olha para a pesquisadora, fica de costas para Sócrates; a ADI 

empurra o balanço, segurando na corrente. Ada levanta a mão para pegar na corrente do balanço; ela olha 

para ele. Ada fica de frente para Sócrates e toca no punho dele, uma vez; depois, pega na corrente e 

acompanha com o olhar o movimento do balanço. Olha para Sócrates, fala o nome dele e toca mais duas vezes 

no seu cotovelo. Ada volta o corpo para o lado externo do balanço. Sócrates se balança, mexendo a cabeça 

para a direita e esquerda continuamente, olhando fixamente para o lado superior do balanço. Após fazer o 

movimento de quinze semicírculos no balanço, Ada volta-se para trás e tenta tocar novamente quatro vezes no 

braço de Sócrates. Este levanta-se do balanço, fica em pé ao lado da colega e puxa o braço dela para perto de 

si. Ada acompanha o movimento; em seguida segura no queixo de Sócrates e alisa o rosto dele. Sócrates vira-

se, tira a mão dela e olha para baixo. Ada toca nas costas dele e alisa seus cabelos, falando repetidamente o 

nome dele e sorrindo. Depois quando se vira, encontra a pesquisadora filmando a cena. Sócrates vai para outro 

balanço e ela o acompanha, alisa o cabelo dele dizendo sempre o seu nome. ADI diz: “Assim não Sócrates, vai 

bater no rosto!”..(Sócrates balançava a corrente com força para impulsionar o balanço). Ada puxa Sócrates 

pelo pescoço para abraçá-lo; ele se afasta e ela se aproxima e o abraça pelas costas. ADI diz: “Vai dá um abraço 

em Ada”. Sócrates vira-se, olha para ela e se volta para trás. Depois sai e vai para outro balanço. Sócrates 

balança a corrente com força. ADI diz: “Assim não! Assim bate!”, e sugere que ele se sente no balanço. Ada 

pega a outra corrente do balanço para impulsionar Sócrates. Balança-o até completar 8 semicírculos. Depois, 

Ada sai. 

 

 

 

                                                           
1
 Os nomes verdadeiros das crianças foram substituídos por nomes fictícios para preservar a identidade das 

crianças. 
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Episódio 01: O balanço da afetividade 

  
Figura 03: Ada faz carinho em Sócrates            Figura 04: Ada alisa o cabelo e fala o nome dele 

 

  
Figura 05: Ada dá um abraço em Sócrates        Figura 06: Ada balança Sócrates 

 

O episódio “O balanço da afetividade” retrata cenas de interação que se passam entre 

as duas crianças. O acolhimento de Ada, criança sem deficiência, com a criança com 

Múltiplas Necessidades pode ser constatado nas seguintes ações: Ada chama Sócrates por seu 

nome; aproxima-se dele e interage com ele; brinca com Sócrates; demonstra a sua afetividade 

a partir dos toques no punho e depois toques no cotovelo do colega. (...) Sócrates puxa o 

braço dela para perto de si e ela acompanha o movimento; em seguida segura no queixo de 

Sócrates e alisa o rosto dele. Ada toca nas costas dele e alisa seu cabelo, sorrindo e falando, 

repetidamente, o nome dele. Ada puxa Sócrates pelo pescoço para abraçá-lo; ele se afasta e 

ela se aproxima e o abraça pelas costas.  

A questão que levantamos é: como um comportamento afetivo pode contribuir para o 

fenômeno da inclusão de crianças com deficiência em um CMEI? Para Wallon, a emoção é 

responsável por unir as pessoas entre si:  

“À emoção compete o papel de unir os indivíduos entre si por suas razões mais 

orgânicas e mais íntimas, e essa confusão deve ter por ser consequência ulterior as 

oposições e os desdobramentos dos quais poderão gradualmente surgir as estruturas 

da consciência” (WALLON, 2008, p. 124). 
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Para avaliar a importância da emoção para Sócrates, precisamos destacar seu último 

diagnóstico datado de 11/05/05. Ele é acompanhado pela Fundação Altino Ventura, apresenta 

acuidade visual binocular de 20/190; está sendo acompanhado visando uma estimulação 

visual; apresenta deficiências múltiplas (Deficiência Intelectual e Baixa Visão). Observamos 

que o diagnóstico não é tão específico como gostaríamos; mas podemos afirmar que ele 

encontrava-se, no grupo 3 de comprometimento visual, a partir da Classificação Internacional 

de Doenças. 

• Grupo 1: 20/30 a 20/60 

• Grupo 2: < 20/60 a 20/160 

• Grupo 3: 20/200 a 20/400 

• Grupo 4: 20/500 a 20/1000 

• Grupo 5: 20/1250 a percepção luminosa 

• Grupo 6: sem percepção de luz 

 Observamos, também, certa dificuldade motora na criança, durante o mês em que a 

observamos no horário do recreio; a marcha de Sócrates, algumas vezes, incerta mostrava 

sinais de cambalear no ato do movimentar-se. 

 Wallon entende que as emoções não se restringem às reações positivas; nem tão pouco 

as vê como reações incoerentes e tumultuadas porque ela não pode ser encaixada em uma 

lógica linear. Galvão (2008, p. 59) explica que Wallon busca apreender a função complexa da 

emoção no corpo humano e social:  

 

“As emoções são reações organizadas e que se exercem sob o comando do sistema 

nervoso central. O fato de contarem com centros próprios de comando, situados na 

região subcortical, indica que possuem uma utilidade”.  

 

Estas informações são relevantes porque demonstra que as reações de Sócrates não são 

frutos do acaso e da desorganização intelectual; antes, Wallon destaca que todas as emoções 

podem ser vinculadas à maneira como o tônus se forma, conserva-se ou se consome. Galvão 

(2008, p. 62) reflete que com base nesta relação, “resulta até uma classificação das emoções 

segundo o grau de tensão muscular a que se vinculam”. 
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Retornando ao episódio, é possível conferir o trecho em que Sócrates puxa o braço de 

Ada para perto de si; ela acompanha o movimento; em seguida segura no queixo de Sócrates e 

alisa o rosto dele. Ada toca nas costas de Sócrates e alisa seu cabelo, sorrindo e falando 

repetidamente seu nome. Os movimentos diários circulares e repetitivos de Sócrates como o 

mexer a cabeça para a direita e esquerda, enquanto anda ou quando parado, são, em alguns 

momentos da interação com Ada, alterados para diferentes movimentos tônicos como o puxar 

a colega para perto de si. 

O ato de Sócrates se balançar, mexendo a cabeça para a direita e esquerda 

continuamente, colocar o balanço na boca, jogá-lo, sacudir as correntes etc. são formas de 

conhecimento do objeto e dos resultados de suas ações de apalpar e jogar e bater com as mãos 

no balanço. Como a criança tem uma baixa visão, ela utiliza-se dos sons dos objetos para 

conhecer o mundo e interagir com o exterior.  

Entendemos que o comportamento afetivo de Ada foi um modo de acolher Sócrates e, 

portanto, incluí-lo. Parece ter repercutido positivamente neste por sua reação de buscar a 

aproximação de Ada, puxando o braço dela para perto de si. Segundo Wallon, a emoção é a 

primeira forma de comunicação e união entre os seres humanos. 

Veremos em outros episódios como as expressões e atos são (co)regulados pelos 

coetâneos. 

 

5.1.2 Episódio 02: Música para Mek 

Nº Episódio 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração Sessão de 
Filmagem 

02 Música para Mek Crianças cantam 
músicas para incluir 
Mek na rodinha porque 
Mek, apenas, participa 
de atividades que 
tenham música e sons 
de instrumentos. 

Mek (criança com 
deficiências 
múltiplas) (M/ 6;2); 
Nadja(6;5), Ivo 
(M/6;8);e Raissa 
(idade não 
identificada no CMEI) 
Auxiliar de pesquisa; 
Pesquisadora 

00:00:59 a  
00:04:22 

Oficina  
Mek 
(09/12/12) 

 

Transcrição: 

Pesquisadora passa a mão na cabeça de Mek e pergunta: por quê você está assim Mek? ADI responde por Mek: 
“Porque ele não quer ficar aqui não”. Nadja e Raissa olham para Mek. Pesquisadora insiste na pergunta: “Por 
que você está assim Mek”? (Mek está chorando no colo da ADI). E continua: “Gente, a gente vai brincar *...+ e 
Mek vai *...+. Nadja e Raissa olham para Mek. ADI diz: “Até na brincadeira que você fizer com ele, tem que ser 
algo que tenha som, os pandeiros, a música, se não tiver ele não fica”!. Nadja olha duas vezes para o rosto da 
ADI e para pesquisadora. Nadja e Raissa olham para Mek; Pesuisadora diz: “Vamos cantar uma música para 
você”. Nadja e Raissa olham para Mek. Auxiliar de pesquisa diz: “Vamos cantar uma música com ele, NE”! 
Pesquisadora vira-se para procurar algo na caixa e volta-se para as crianças. Nadja e Ivo (cantam): Deus é [...]. 
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Nadja e Ivo cantam para Mek. Pesquisadora pergunta: “Qual a música que vocês cantam”? Crianças cantam e 
repetem duas vezes: “Deus é bom pra mim, contente estou, caminhando estou, Deus é bom pra mim”. 
Pesquisdora imita os gestos das crianças. Nadja, Ivo e Raissa cantam para Mek. Pesquisadora diz: “Deixa eu ver 
se eu aprendi”? Ivo diz: “Deus é bom pra mim *...+. Nadja, Ivo e Raissa cantam para Mek. Pesquisadora: “De 
novo! Vai Raissa ajuda! Todos cantam, inclusive a Auxiliar de pesquisa: “Deus é bom pra mim (Pesquisadora 
bate palmas), contente estou, caminhando eu vou, Deus é bom pra mim. Mek pára de chorar mas depois 
recomeça. Auxiliar diz: “O ritmo ta *...+. Nadja e Ivo cantam e batem palmas: Boa tarde! Desejo pra você uma 
bela tarde andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Nadja, Ivo e Raissa 
cantam para Mek. Ivo: “Deixa eu dizer uma música”! Nadja canta: O sapo não lava o pé, (Ivo acompanha), não 
lava porque não quer, ele mora lá na lagoa não lava o pé porque não quer mais que chulé. [..] (Cantaram a 
mesma música com o nome de Ivo no lugar do sapo e outra música com o nome de Nadja). Pesquisadora: 
“Peraí, deixa eu perguntar qual a música que ele, que Mek gosta; que você me falou. É do pintinho?” Mek 
começa a chora novamente. ADI: “Meu pintinho... Quem sabe cantar “meu pintinho”? Meu pintinho 
amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão; quando quer comer o bichinho com seus pezinhos ele 
cisca o chão, ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo do gavião. Nadja abre os braços faz o gesto 
do gavião para pegar Mek; e depois Nadja toca com as mãos no rosto de Mek. Este fica sério prestando 
atenção. [..] Canta-se a mesma música mais uma vez. Nadja, na segunda vez que canta a música deita no chão 
perto de Mek, olha para ele e bate com as mãos no chão, toca na cabeça de Mek mais duas vezes e Ivo imita 
Nadja. Ao terminar a palavra gavião da segunda música, ele faz um carinho em Mek. Este chora quando a 
música acaba. Mek não participou de toda a oficina porque, segundo a ADI, ela não conseguiu a se adaptar a 
ficar um tempo prolongado em uma sala fechada. Nadja, Ivo e Raissa cantam para Mek. 
 

Episódio 02: Música para Mek 

 

 
Figura 07: ADI fala sobre música ou instrumentos   Figura 08: Pesq. pergunta qual música vocês cantam 

 

Figura 09: Nadja faz o gavião da música                  Figura10: Nadja toca nos pés de Mek 

  

Figura 11: Nadja canta olhando para Mek            Figura 12: Nadja faz o gavião novamente 
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Figura 13: Ivo faz o gavião carinhosamente              Figura 14: Mek chora quando a música acaba 

 

No segundo episódio, Música para Mek, pretendemos identificar por meio da rodinha 

de conversas, comportamentos afetivos que sinalizem o acolhimento, por parte de crianças 

sem deficiência, de uma criança que possui alguma deficiência, a partir da interação social em 

curso. Ao ouvirmos da ADI que Mek não estava gostando de ficar na rodinha e que para 

acolhê-lo deveríamos fazer ou trazer algo que tenha sonoridade, seja instrumentos ou música, 

tivemos a ideia de cantar uma música para Mek. As crianças colaboraram e trouxeram um 

repertório já conhecido pelo grupo. Ao iniciarmos as canções, observamos que Mek parava de 

chorar e dirigia a sua atenção para a música. 

Além das crianças cantarem músicas para Mek, observamos que elas souberam 

acolhê-lo com gestos, toques, sons, como bater as mãos no chão, e carinho. Alguns trechos do 

episódio são reveladores desse acolhimento: “Nadja abre os braços faz o gesto do gavião para 

pegar Mek; e depois ela toca com as mãos no rosto de Mek. Este fica sério, prestando 

atenção). [..] Nadja, na segunda vez que canta a música, deita no chão perto de Mek, olha para 

ele e bate com as mãos no chão, toca na cabeça de Mek mais duas vezes e Ivo imita Nadja 

quando, ao ao dizer a palavra gavião, ele faz um carinho em Mek”. 

A escolha do episódio 02 foi direcionada pelos objetivos do trabalho; e o 

prosseguimento de transcrição seguiu o mesmo roteiro dos demais: observamos no primeiro 

momento os comportamentos de cada criança isoladamente, na ordem temporal de ocorrência. 

Observamos que Mek interagia com tranquilidade (regulando e sendo regulado pelos outros) 

no momento em que as músicas eram cantadas e que palmas eram batidas para que houvesse 

uma intensificação do som. 

Conforme o receituário do Hospital da Restauração, observamos o seguinte 

diagnóstico de Mek: Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor (ADNPM), Paralisia 

Cerebral Distônica (G 80.3), microcefalia, distonia, hipotonia axial e fraqueza muscular. A 

criança utiliza cadeira de rodas e talas nas pernas. A criança é acompanhada pela AACD e faz 
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fisioterapia na FIR. O medicamento tomado é Diaspesan e Parapodium. Consultando a 

literatura especializada (LEITE & PRADO, 2004, p. 1), encontra-se que as crianças com 

Paralisia Cerebral “têm como principal característica o comprometimento motor, que 

influencia no seu desempenho funcional”. O Tratamento medicamentoso limita-se, em geral, 

ao uso de anticonvulsivantes, quando necessários, e mais raramente medicamentos 

psiquiátricos para tentar o controle dos distúrbios afetivoemocionais e da agitação 

psicomotora ligada à deficiência mental. Esse quadro traz consequências para as interações da 

criança com seu ambiente social, com influência no desempenho de habilidades de vida diária 

(Ver no apêndice 02 maiores explicações sobre a Paralisia Cerebral Discinética - G 80.3). 

Na Paralisia Cerebral Discinética repentinamente o músculo deixa de ficar relaxado e 

se contrai, ficando muito tenso e permanecendo rígido por algum tempo; há, portanto uma 

incoordenação do tônus muscular que gera alterações constantes nas emoções da criança. 

Observamos, durante os poucos minutos que Mek estava na oficina, seu desconforto quanto à 

posição e equilíbrio postural influenciando diretamente na sua interação com os demais 

integrantes do grupo. Dificuldades na coordenação e precisão dos movimentos é um fator 

esperado já que a própria segurança gravitacional da criança é afetada com esta paralisia. Há, 

ainda, uma passagem rápida entre o choro e o riso ou para o silêncio. 

Entendemos como Stern escreveu em 1919 (apud WALLON, 1995, p. 108) que a 

relação tônus e sensibilidade afetiva explicam efeitos peculiares à criança e à emoção. Muitos 

autores apontam a rapidez com a qual, na criança, o riso é substituído pelo choro. Para Stern, 

“isso se deve à descontinuidade da vida mental da criança atribuída por ele à falta de 

tendências diretrizes ou à fragilidade das mesmas, particularidade facilmente constatável [..].” 

O autor ainda discute acerca da relação dos sinais de assinergia observados até por volta dos 

três e mesmo dos cinco anos com a “extrema labilidade das atitudes físicas e acomodação 

mental, assim como a rápida renovação e o caráter muitas vezes explosivos das disposições e 

reações afetivas subsequentes”. A variação do tônus muscular, o equilíbrio e as emoções estão 

interligadas, de forma tal, que a transição do choro para o silêncio ou do choro para o riso 

pode ser percebida pelo grupo de crianças presente no episódio de Mek. E a regulação é 

recíproca; tanto as crianças cantam com certa velocidade para que ele não fique sem música e 

comece a chorar; como Mek regula as crianças ao selecionar os sons, tons e músicas que são 

mais apropriados para a interação. 



81 
 

  Desde o primeiro momento da rodinha, Mek nos indicou com seu choro que aquela 

situação não estava confortável para ele; apenas, com a inclusão da música e de sons como o 

bater palmas foi que percebemos sua orientação do olhar para a atividade de cantar em grupo.  

Devido às condições peculiares de Mek, percebemos que não apenas, precisa haver 

uma alteração na rotina da oficina, mas uma alteração física de instrumentos e objetos no 

ambiente. A ADI informara que Mek tinha dificuldade de permanecer na sala e que o mesmo 

passava mais tempo em ambiente aberto, passeando na cadeira de rodas no pátio do que 

dentro da sala. Para o caso de Mek, percebemos que a oficina teria sido mais bem sucedida se 

tivéssemos uma cadeira de chão, com encosto meio sextavado para que ele tivesse maior 

estabilidade na região dos ombros como uma cadeira especial de balanço e/ou giratória que 

promovesse movimento. O movimento da cadeira ou de outro instrumento adaptativo 

auxiliaria Mek a dialogar de alguma forma com seu tônus variável. Percebemos que ele 

interage quando o som da música ou batidas de palmas tem determinada intensidade e isso 

pode ser um indício de algum comprometimento auditivo, visto que há preferência por um 

som mais intenso;  

Poderíamos ter tentado fazer a oficina em outro lugar, já que a biblioteca tinha um 

espaço físico mais reduzido para Mek; ou mesmo ter tirado as cadeiras da sala para aumentar 

o tamanho da mesma. As crianças que fizeram parte do grupo do episódio 02 ficavam 

motivadas e emocionadas ao vê-lo parar de chorar para prestar atenção à música que eles 

cantavam. Galvão (2008, p. 64) afirma que a “emoção nutre-se do efeito que causa no outro, 

isto é, as reações que as emoções suscitam no ambiente funcionam como uma espécie de 

combustível para sua manifestação”. Se observarmos o episódio, veremos que o pesquisador 

iniciara a atividade sugerindo que as crianças cantassem uma música para Mek; mas a emoção 

das crianças ao ver que suas canções lhe causavam uma reação positiva (sem choro) e 

regulava a orientação de sua atenção foi a responsável por iniciar outras músicas por parte das 

crianças com uma velocidade tal que Mek não tivesse grande tempo para chorar. As variações 

entre choro e silêncio ao ouvir os parceiros cantarem apontam, possivelmente, para a 

individualização de Mek pelo exercício de sua vontade revelado nos mínimos gestos e 

articulações do tônus.  

Segundo Lamônica (2004, apud AMARAL, TABAQUIM, LAMONICA, 2005, p. 

186), 
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“O desenvolvimento motor é fundamental, considerando que a criança desenvolve 

sua linguagem no intercâmbio com o ambiente, pela exploração ativa por meio da 

manipulação dos objetos, da repetição das ações, pelo domínio do próprio corpo e 

controle do esquema corporal e pelas relações que estabelece no ambiente”.  

A linguagem desenvolvida por Mek, do estar em silêncio ou do choro pôde ser 

compreendida por todos os participantes; pois todos percebiam o quanto a música e as batidas 

das palmas, toques e atenção eram importantes para que ele deixasse de olhar para os 

movimentos causados pelo seu choro para ouvir as vozes do ambiente e das crianças.  

Sobre as fontes das emoções, Wallon (1995, p. 103) discute que: 

“A intervenção muito precoce das influências sociais para ajustar umas às outras as 

manifestações individuais da emoção e realizar por intermédio delas a unidade de 

sensibilidade e de ação entre todos os membros do grupo só pode ocorrer e ter 

eficácia à medida que ela puder desenvolver efeitos espontâneos, facilitar a transição 

entre certas formas ou graus de excitação e certos aspectos da reação global e 

selecionar dentre as conexões fornecidas pelo comportamento funcional as que 

melhor sirvam ao contágio da emoção”.  

Destarte, percebemos que as influências sociais colaboram para que as fontes das 

emoções não sejam, apenas, as fontes do ouvir a si; mas as fontes derivadas de todas as 

manifestações sociais que o rodeiam e o acolhem. O comportamento funcional passa a ser 

regulado pelas ações dos outros, mas não só dos outros; o próprio Mek seleciona quais as 

ações que “melhor servem para o contágio da emoção”, a saber: a música, elemento 

importante para a interação deste com as outras crianças.. 

5.2 A interação por meio da comunicação com os parceiros com deficiência 

Objetivamos identificar algumas estratégias utilizadas pelas crianças sem deficiência 

para se comunicar com os parceiros com deficiência, ou seja, os recursos linguísticos 

utilizados pelas crianças durante o episódio; bem como, observar a importância do gesto de 

apontar e a expressão facial para a construção da identidade do participante surdo. 

5.2.1 Episódio 03: Como é o seu nome? 

Nº Episódio 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração Sessão de 
filmagem 
 

03 Como é o seu 
nome? 

Erivaldo ajuda Tito a 
dizer o nome dele 
através de uma 
comunicação que 
contém elementos 

Tito (criança com 
surdez) (M/5;10); 
Outras crianças: 
Erivaldo (M/ 6;1), 
Diva (F/ 6;1) e Fábio 

00:00:17 a  
00:01:29 

Oficina 
Tito 
(06/12). 
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gesto-visuais. (M/6;6); 
Auxiliar de pesquisa; 
Pesquisadora. 

 

Transcrição: 

A pesquisadora, antes de começar a oficina, procurou a professora de Tito para saber se este se comunicava 

por meio de Libras e quais os sinais que ele conhecia. A professora disse que não trabalha com Libras porque o 

pai da criança preferia a oralização e porque ela também não sabe Libras. Ela ensina a pesquisadora a forma 

como ela se comunica com Tito: aponta para a boca, faz um círculo em torno dos lábios, fala devagar e de 

forma articulada. Para que melhor pudessem se comunicar, combinaram (professora e Tito) dois sinais para 

marcar o início de uma conversação: as duas palmas das mãos paralelas uma à outra e girando em sentido 

horário). Pesquisadora para se comunicar com Tito, na primeira oficina, busca trabalhar, inicialmente, 

conforme a maneira que a professora lhe informou e que Tito está acostumado, mas também introduziu uns 

sinais de Libras. Na terceira oficina com Tito, a pesquisadora trouxe uma intérprete de Libras para que Tito e os 

demais colegas tivessem acesso ao trabalho profissional de um intérprete na escola. 

Pesquisadora inicia a oficina dizendo: “Hoje, (sinal de hoje em Libras) nós vamos brincar (sinal caseiro de 

brincar ensinado antes pela professora de Tito) de escolinha (sinal de estudar em Libras). Escolinha (sinal de 

escrever em Libras). Escola (aponta para a boca). Brincar (sinal de brincar de Libras) de escola (sinal de escola 

em Libras). E aí eu queria saber o nome (sinal da palavra nome e oralização, apontou para Tito); nome”. 

Erivaldo diz: “Eri” (aponta para si, olhando para pesquisadora); e continua “Eri com R”. Pesquisadora fala em 

Libras: “Meu nome é Raquel”. Tito aponta para si e oraliza: “Eri” (emite um som que se aproxima ao som Eri; 

Tito parece imitar Eri). Inclina a cabeça para o lado direito e mostra o número dois com os dedos). Erivaldo 

aponta para Tito e diz: “O nome dele é Tito”. Em seguida, olha para pesquisadora, aponta para Tito e todos 

olham para Eri. Diva aponta para si, olhando para Erivaldo. Este continua: “O meu é Erivaldo Eduardo (olha 

para pesquisadora  e esta repete. Todos olham para Eri. Este aponta para Tito e diz: “Tito”. Todos olham para 

Tito. Diva aponta para ele e depois para Fábio. Diva e Erivaldo dizem: “Tito e Fábio”. Pesquisadora diz: “Mas eu 

quero ou... eu quero que Tito diga como é o seu nome de qualquer jeito. Pesquisadora olha para Tito e faz sinal 

de “nome” e sinal de “de qualquer jeito”). “Seu nome, como é?” Faz sinal de “seu” e sinal de “nome”. Todos 

olham para Pesquisadora. Erivaldo olha para pesquisadora, depois para Tito; volta a passear o olhar entre 

pesquisadora e Tito, (aparentemente toca no ombro de Tito). Este olha para Erivaldo e Erivaldo faz, 

freneticamente, um gesto de apontar para si, tocando em seu próprio peito para tentar mostrar a Tito que ele 

deveria dizer o nome dele. Erivaldo aponta mais uma vez para Tito. Diva, Fábio e Tito olham para Eri. Parece 

que tentam ajudar Tito a entender que é para ele dizer o seu nome). Pesquisadora faz sinal de cabelo cacheado 

e oraliza o nome Tito. Este aponta para o parque, faz um gesto de levantar o braço esquerdo, meio círculo e 

outro gesto como “cair no chão” e dar uma rodopiada com o dedo indicador e o maior de todos afastados. 

Pesquisadora imita o gesto de Tito. Fábio diz: “Tito”. 

Episódio 03: Como é seu nome?  

 
 Figura 15: Erivaldo diz o nome dele : Eri                    Figura 16: Tito imita Erivaldo; oralizando Eri. 
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Figura 17: Erivaldo ajuda Tito a dizer o nome dele.     Figura 18:   Tito faz gestos que significam  
                                                                                                 uma ação. 

 

 

 

 O maior desafio para iniciar a primeira oficina com Tito foi o fato de que ele não tinha 

conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) porque a opção da família era pela 

oralização, processo que estava em fase inicial de aquisição. A professora tinha dito que 

quando queria falar com Tito apontava para a sua boca e articulava bem as palavras (a 

oralização); ensinou-me também dois gestos: o brincar que é girar uma mão após a outra e o 

gesto de escolinha era escrever no quadro. Na primeira oficina, percebeu-se que a 

preocupação com que Tito entendesse a orientação inicial sobre brincar de escolinha, fez com 

que repetíssemos três vezes a mesma orientação de diferentes formas: oralização, gestos 

caseiros e LIBRAS. A insistência que tivemos para que Tito dissesse o nome dele deveu-se ao 

fato de que entendemos ser importante que a própria criança saiba se identificar. É um ato de 

valorização de si, antes mesmo do conceito que outros tenham acerca dela. 

Skliar (1998) apud Lacerda e Góes (2000, p. 26) discute que a identidade surda é:  

“[...] uma identidade politicamente estabelecida dentro de uma representação que 

contém mais diretamente a assimetria dessa identidade. O sujeito incorpora, em 

maior ou menor grau, representação da mesma. Em grau mais elevado, essa 

identidade é representativa principalmente dos líderes dos movimentos surdos. A 

identidade surda híbrida acontece quando o surdo nasce ouvinte e com o tempo se 

torna surdo. Entre as identidades que vieram do oralismo, ou ouvintismo, temos as 

identidades surdas flutuantes, em que os sujeitos não conseguem identificar-se como 

surdos, seja pelo esteriótipo, seja pelo desconhecimento, ou ainda, pela resistência a 

ascender ao conhecimento. Há ainda os surdos para os quais nenhum currículo foi 

constituído. Não assimilaram suficientes bases linguísticas e suas vidas são 

dependentes da família. Temos ainda a identidade de transição que identifica o 

momento de transformação em que os surdos deixam a identidade flutuante e 

projetam-se na identidade surda”. 

A identidade de Tito pode ser pensada como sendo construída a partir da identidade 

surda híbrida visto que ele nasceu ouvinte e nos primeiros anos de vida adquiriu Meningite. O 

Diagnóstico dado pelo IMIP (Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira) a Tito é 

que ele possui déficit auditivo neuro-sensorial profundo bilateral (CID H90.3); significa que a 

surdez de Tito causa transtorno na fala.  
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A interação entre Erivaldo e Tito é baseada no respeito pela comunicação singular do 

outro. Observamos que Erivaldo, ao perceber que a pesquisadora não se satisfazia com o fato 

de ele ter falado o nome por Tito, passa a explicar a Tito o que a pesquisadora deseja saber. 

Para isto, Erivaldo se utiliza do toque no colega, do olhar e se utiliza do gesto de apontar para 

significar o seu discurso.  

“Erivaldo: olha para a pesquisadora depois olha para Tito, depois olha para a pesquisadora depois olha para 

Tito (aparentemente toca no ombro de Tito. Este olha para Erivaldo que faz freneticamente um gesto de apontar 

para si com a mão, e com dedo maior, Erivaldo toca em seu próprio peito para tentar mostrar a Tito que ele 

deveria dizer o nome dele. Erivaldo aponta mais uma vez para Tito. Diva, Fábio e Tito olham para o gesto de 

apontar de Eri visando ajudar Tito a entender que é para ele dizer o seu nome”. 

Respeitar as singularidades dos componentes da sociedade, para Mainieri (2011, p. 

51), “passou a ser uma condição sine qua non, a começar pelos espaços que devem garantir o 

acesso, permanência e o trânsito de todos, independente das necessidades especiais, tipos, 

graus de comportamentos que possui.” Erivaldo, entendendo a especificidade da comunicação 

de Tito e não conhecendo a LIBRAS utiliza-se de aspectos fundamentais que fazem parte da 

comunicação do surdo: o campo visual, o toque quando necessário e o fazer gestos a partir de 

elementos espaciais do corpo humano. A língua de sinais tem como meio propagador o campo 

gesto-visual, o que diferencia da língua oral; de acordo com Quadros (1997) apud Dizeu e 

Caporali (2005, p. 589), “tal língua surge pelos mesmos ideais, as necessidades naturais e 

específicas dos seres humanos de usarem um sistema linguístico para expressarem ideias, 

sentimentos, ações.” 

  Entendemos que o gesto de apontar de Erivaldo, tinha no episódio, acima, a motivação 

de cooperar com a compreensão da pergunta feita pela pesquisadora. O gesto de tocar no 

colega apontar para si e apontar para ele tinha como objetivo do ato de fala informar algo que 

fora útil na conversação realizada na rodinha.  

Desta forma, observamos que as estratégias utilizadas pela criança sem deficiência 

para se comunicar com o parceiro com deficiência, não fora o ato da fala oralizada, recurso 

linguístico utilizado pela professora da criança surda; antes, sensivelmente, Erivaldo percebeu 

que os gestos, toque, expressões faciais e gesto de apontar significam mais do que recursos 

oralizados para incluir o colega na comunicação do grupo. 

5.2.2 Episódio 04: Deixa ele falar 1 

Nº Episódios 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração Sessão de 
filmagem 
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04 Deixa ele falar Natan tem 
dificuldades para 
pronunciar seu 
nome, ele se chama 
de Moto ou Motz; a 
colega diz que ele 
não sabe dizer o 
nome dele e fala por 
ele: o nome Natan. 

Natan (criança com 
Síndrome de Down) 
(6;8);  
Outras crianças: 
Sérgio (5;11), Oilton 
(M/6;8), Darlene 
(F/5;6); 
Auxiliar de pesquisa. 
Pesquisadora 

00:00:17 a  
00:01:29 

Oficina Natan 
02/12/10 
 

 

Transcrição:  

Crianças chegam para brincar de escolinha enfileiradas: Natan, Oilton, Sérgio e Darlene. A pesquisadora as 
cumprimenta e as convida para se aproximarem: “Vem cá crianças! Vem Natan, senta aqui, vamos fazer uma 
roda. Vamos conhecer todo mundo hoje. Meu nome é Rachel; o nome da minha amiga, que está , conosco é 
Érika”. Todos sentam em forma de um círculo com as pernas cruzadas. Auxiliar de pesquisa também os 
cumprimenta: “Olá”. Pesquisadora continua: “Vamos dar olá para Érika”? Crianças dizem “Olá” e Oilton acena-
lhe com a mão. Pesquisadora: “Vejam; eu gostaria também de saber o nome de vocês. Para a gente brincar, a 
gente precisa saber, conhecer os nomes de vocês. Como é teu nome”? “Sérgio” (todos olham para Sérgio). E o 
teu? Darlene! (todos olham para ela). E o teu? (pesquisadora olha para Natan, esperando sua resposta). Todos 
olham para Natan. “Moto”! diz Natan. Darlene fala: “Natan”! A pesquisadora diz: “Deixa ele falar”! Sérgio 
interfere: “Ele não sabe não”! Todos olham para Sérgio. Pesquisadora diz: “Mas ele precisa entender *a 
pergunta+”. Todos olham para pesquisadora. “Como é o teu nome”?, insiste pequisadora, olhando para Natan. 
Todos olham para pesquisadora. Natan diz: “Motz”. Todos olham para ele. Pesquisadora reassume seu turno e 
diz: “Mooo...” Todos olham para Natan. Darlene ri e balança o dedo negativamente. “É nãaao”! Todos olham 
para pequisadora e depois para Natan. Pesquisadora continua: “Deixa ele falar”! (sorridente). Natan fixa seu 
olhar na pesquisadora. Esta pergunta: “E o seu”? “Oilton. Todos olham para Oilton. 

Episódio 04: Deixa ele falar  

 
 Figura 19: Pesq. pergunta o nome dos alunos.              Figura 20: Natan diz a palavra Moto ou Motz. 

 

 

5.2.3 Episódio 04: Deixa ele falar 2 

Nº Episódios 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração Sessão de 
filmagem 
 

04 Deixa ele falar 2 Crianças olham 
atentamente para 
Natan esperando que 
ele diga o nome dele. 
Natan consegue 

Natan (criança com 
Sindrome de Down) 
(6;8);  
Sócrates (crianças 
com deficiências 

00:00:17 a  
00:01:29 

Oficina 
Natan e 
Sócrates 
14/12/2010 
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completar o seu 
nome; na primeira 
oficina ele não disse 
o seu nome e as 
outras crianças 
diziam que ele não 
sabia dizer. 

múltiplas) (6;6); 
Outras crianças: Luiz 
(6;9), Darlene (5;6); 
Oilton (M/6;8) 
Auxiliar de pesquisa; 
Pesquisadora; e 
ADI 

 

Transcrição:  

Pesquisadora fala: “Então, vejam, meu nome é Rachel. Como é o teu nome”?  (apontando para o primeiro 

menino na rodinha, à sua esquerda. Luiz responde, informando o seu nome. A pesquisadora repete a pergunta, 

apontando para Luiz e, sucessivamente, para as próximas crianças. Sócrates está de costas para a rodinha. 

Darlene fala seu próprio nome, respondendo à pesquisadora: “Darlene”! (Oilton e Luiz olham para 

pesquisadora; Natan olha para Darlene sem esta perceber. Pesquisadora repete a pergunta para Luiz e depois 

aponta para a próxima criança sentada ao lado esquerdo de Darlene. Oilton responde dizendo seu nome. 

Natan, Rodrigo, Luiz e Darlene olham para Oilton. Sócrates continua de costas para a rodinha. Pesquisadora 

fala: “Oilton! Vamos ter dois Oiltons hoje!” apontando para a próxima criança sentada ao lado dele; R. refere-

se ao auxiliar de gravação que chama-se Oilton; Sócrates gira a roda de um carro e a põe ao lado de seu ouvido 

para escutar o som; Natan, Rodrigo, Luiz, Darlene olham para Oilton. Sócrates continua de costas para a 

rodinha. Pesquisadora pergunta: “Seu nome é ...? A criança fica em silencio e pesquisadora dirige-se para 

Natan e fala a sílaba inicial de seu nome: “Na...”. Rodrigo, Luiz e Darlene olham para Natan; Sócrates continua 

de costas para a rodinha. Darlene e Oilton olham atentamente para Natan com certa expectativa. Foram eles 

que, na oficina passada, indicaram o nome de Natan quando este não conseguira dizer seu nome. Oilton abaixa 

a cabeça para escutar melhor o que Natan dizia. Natan fala baixo e escuta-se a última sílaba de seu nome: 

“...an”. Ele está sentado, pernas cruzadas, braços estendidos sobre a sua perna e costas curvadas para frente. 

Darlene sorri, coloca a língua entre os dentes, olha para Natan e olha para a pesquisadora. Esta diz: “... an!!! Ele 

disse Natan”!!! Sorri, demonstra entusiasmo com a fala dele; Natan baixa a sua cabeça e olha para a sua 

sandália; depois olha para pesquisadora; Oilton sorri, Luiz sorri e dá um impulso com o corpo para frente; 

Darlene sorri, olha para Natan e para pesquisadora. Esta entrega o carro para a ADI que está com Sócrates. A 

ADI faz o gesto de “vem”, chamando Sócrates. Pesauisadora, Rodrigo, Luiz e Darlene olham para Oilton. 

Sócrates continua de costas para a rodinha. Pesquisadora diz: “Vou perguntar, agora, o dele” (levanta-se da 

rodinha e dirige-se para Sócrates, que não quis ficar sentado na rodinha). “Como é teu nome? Teu nome é...”  

(toca no braço direito de Sócrates). Crianças olham para Sócrates e este vira-seOilton diz: “Sócrates”. Este joga 

a roda do carro para baixo da mesa, lado oposto ao lado da rodinha. Pesquisadora diz: “Sócrateeees”! Sócrates 

mostra o carro para a ADI, joga a roda do carro para baixo da mesa e depois pega e entrega a ADI. Ele não olha 

para pesquisadora e esta continua: “Não é Sócrates”? alisando as costas dele; Sócrates não olha para 

pesquisadora, apenas para a ADI, e entrega a roda do carro para esta. Pesquisadora: “Olhaaa.. o nome dele é 

Sócrates! Sócrates vai brincar com a gente também”. Natan, Rodrigo, Luiz, Darlene olham para Sócrates. Este 

se retrai e volta-se para a ADI. Pesquisadora continua: “Então vejam, pra gente brincar de escola...” (nesse 

momento, Sócrates dá um grito que faz parte de sua comunicação usual. Pesquisadora retoma: “vamos todos 

virar para o lado de cá, para Sócrates, para ele participar da rodinha? (acompanha a fala fazendo um círculo no 

ar/ gesto de formar uma roda); todo mundo vira para o lado de cá, oh”! 
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Episódio 04: Deixa ele falar  

 
 Figura 21: Pesq. pergunta: teu nome é?                   Figura 22: Pesq. diz  primeira sílaba do nome Na... 

 

 
 Figura 23: Natan responde: “...an”. Pesq. repete.     Figura 24: Pesq. observa disse Natan! 

 

 Discutir a comunicação das crianças sem deficiência com as crianças com deficiência não é 

somente argumentar sobre a capacidade que, uma criança com Síndrome de Down tem para 

verbalizar seus discursos. Com o episódio 04, acima, podemos observar a concepção que as 

crianças têm sobre a (in)capacidade de Natan se comunicar e dizer, por exemplo, o seu 

próprio nome. Na continuação do episódio 04, observamos que as duas crianças que 

participaram da oficina do dia 02/12/10,  Oilton e Darlene, tiveram uma postura diferente 

diante do esperar que Natan falasse o seu nome. Na primeira oficina, 02/12/10, 

Oiltonargumentou que falava no lugar de Natan porque “ele não sabia falar”; Natan chama-se 

de “Motz”; e Darlene balançava o dedo negativamente para dizer que o nome dele não era 

Motz. Na oficina do dia 14/12/10, foram sorteadas outras crianças, dentre elas, novamente, 

Darlene eOilton e no momento de iniciar a oficina, antes mesmo de responderem por Natan, o 

ato de esperar de Darlene e Oilton para que o Natan fale por si, foi significativo; já é uma 

compreensão do direito de Natan de verbalizar seu nome, mesmo demorando. Para a surpresa 

e alegria de Oilton e Darlene, Natan disse a última sílaba de seu nome, ao ser perguntado pela 

pesquisadora. 

Porto-Cunha e Limongi (2008) observaram como crianças com Síndrome de Down 

(SD), se comunicam (verbal, vocal e gestual) com um adulto em situação de brincadeira. 

Foram observadas 28 crianças com SD, atendidas em terapia fonoaudiológica no Laboratório 

de Investigação Fonoaudiólogica em Síndromes e Alterações Sensório-Motoras, da Faculdade 
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de Medicina da Universidade São Paulo (LIFSASM). Como critérios de inclusão foram 

considerados: diagnóstico de SD; acompanhamentos pediátrico e audiológico; faixa etária 

entre dois e oito anos; estar no final do período sensório-motor ou período pré-operatório de 

desenvolvimento cognitivo; submetido ao mesmo processo terapêutico fonoaudiológico, 

baseado no método dialétido didático. Como critérios de exclusão: presença de outras 

patologias associadas; presença de cardiopatia congênita que necessitasse de intervenção 

cirúrgica. Os sujeitos foram divididos em quatro grupos de acordo com a idade cronológica, 

pois, embora fizessem parte de um mesmo grupo considerando-se o desenvolvimento 

cognitivo, o fator idade poderia influenciar no desempenho da criança (G1 – nove crianças 

com idade entre 2 e 3:5 anos; G2 - seis crianças entre 3:6 e 4:11 anos; G3 - sete crianças entre 

5 e 6:5 anos; G4 - seis crianças entre 6:6 e 8 anos). Elas foram filmados durante 30 minutos, 

em duas situações: interação com a terapeuta (A) e interação com o cuidador (B). Foram 

utilizados os mesmos materiais em ambas as situações. Todos os brinquedos foram fornecidos 

ao adulto dentro de uma caixa fechada e ele foi instruído a utilizá-los de forma livre. Para 

classificar o meio comunicativo, tinham-se as categorias: meio verbal (VE) quando a emissão 

envolvia pelo menos 75% de fonemas da língua portuguesa; meio vocal (VO), as demais 

emissões; e meio gestual (G), toda comunicação envolvendo movimentos corporais e faciais. 

As crianças mais velhas (G4) realizaram, em média, 46% de VE, enquanto as mais novas 

(G1) realizaram apenas 2,39%. Os resultados da pesquisa revelam um aumento do uso de VE 

com o aumento da idade; revelam também a diminuição de VO e G. Esses resultados 

concordam com a literatura, que relata que tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o de 

linguagem ocorrem igual na criança com SD e DT, porém de modo mais lento e atrasado. A 

literatura nos mostra que algumas crianças com SD continuam utilizando os gestos durante 

um período longo para compensarem o atraso na produção oral. 

Observamos nas duas oficinas que Natan participou que ele utilizou o meio verbal 

(VE), pois tanto a palavra Motz pronunciada por ele na primeira oficina, quanto a última 

sílaba do nome dele na segunda oficina apontavam para fonemas pertencentes à língua 

portuguesa. Para Schwartzman apud Voivodic (2008, p. 44), “a linguagem é a área na qual a 

criança com SD demonstra, em geral, os maiores atrasos. Ela começa a emitir as primeiras 

palavras por volta dos dezoito meses e, geralmente, pode compreender bem mais do que 

emitir.” Este estudo orientou a atuação da pesquisadora na coleta; podia-se estimular Natan a 

dizer seu nome e muitos outros fonemas e palavras da língua portuguesa.  
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Quanto à participação de Natan na brincadeira, observamos que as crianças o 

acolheram e o incluiram na brincadeira de escolinha; um dos momentos interessantes foi a 

disputa por cadernos na brincadeira; Darlene guardou o caderno de Natan já que ele não tinha 

prestado atenção, ainda no caderno, enquanto Oilton procurava um caderno para ele.  

Assistir ao modo de brincar da criança com SD é uma forma de perceber o seu 

desenvolvimento. Para Schwartzman, apud Voivodic (2008, p. 45 e p. 43, respectivamente), 

“[...] estudos realizados com crianças com SD mostram que a brincadeira da criança 

segue mais ou menos o mesmo padrão que o observado nas crianças de modo geral, 

embora algumas diferenças tenham sido notadas. As crianças com SD tendem a 

manipular e explorar menos, talvez devido à sua menor habilidade motora, mas em 

geral demonstram uma atividade lúdica adequada ao seu nível”.  

 “[...] a presença de hipotonia muscular contribui para esse atraso motor. É evidente 

que o atraso no desenvolvimento motor da criança vai interferir no 

desenvolvimento de outros aspectos, pois é através da exploração do ambiente que 

a criança constrói seu conhecimento de mundo”.  

A contribuição de Schwartzman é importante para entendermos melhor a criança com 

SD e para compreender o porquê que Natan demorava um pouco mais do que as demais 

crianças para manipular os brinquedos que estavam dentro da caixa e descobrir novos objetos.  

Estes episódios são caros por nos fazer refletir como a comunicação e a socialização 

podem ser elementos importantes para o desenvolvimento da criança com SD. O permitir que 

o outro tenha vez e voz na rodinha e na sala é contribuir para o fenômeno da inclusão social 

de crianças com SD na turma; é também dar oportunidade para as crianças perceberem o 

quanto o outro com SD é capaz de realizar, mas com um tempo diferenciado: o tempo de 

espera que foi conseguido e vivenciado pelas crianças na última oficina com Natan. 

5.3 A socialização de crianças com deficiências 

“Brincar, é preciso? Sim, mas por quê? [..] brincar é preciso porque é humano, 

para ser humano. Brincar é uma parte fundamental de nossa herança biológica 

como espécie” (CARVALHO, PEREIRA, 2003, p. 118). 

5.3.1 Episódio 05: O direito de brincar com os outros 

Nº Episódios 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração Sessão de 
filmagem 
 

05 Você não me René, criança com Esclerosa René (M/5;6); 00:05:52 a Pátio René  
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pega. Tuberosa e ADNPM, é antes 
privada de participar do 
recreio com as demais 
crianças. É concedido pela 
estagiária que o mesmo 
participe do recreio por causa 
das videogravações. René 
corre da estagiária, brinca 
com areia e interage com 
amiga. 

ADI; 
Uma menina; 
Pesquisadora 
  

00:11:50 30/11/10 

 

René, criança com Esclerosa Tuberosa e ADNPM é privado, muitas vezes, de participar do mesmo 

recreio da turma por causa de sua agressividade com os demais colegas. Após esperar por muito tempo do lado 

de fora da sala esperando que René saísse, a pesquisadora resolveu perguntar a estagiária se ele não iria para o 

recreio. Esta disse que eu deveria ter filmado ele no recreio dele, que é um momento em que o mesmo 

encontra-se sozinho no parque. A pesquisadora disse que para a pesquisa interessava, apenas, observar a 

interação de René com outras crianças. A estagiária sensibilizou-se e depois de algum tempo permitiu que 

René participasse do recreio com as demais crianças. Apesar dessa orientação, a estagiária é doce com a 

criança e parece se preocupar com o bem- estar dela, quando limpa, por exemplo, a boca da criança ao ter se 

sujado de areia. 

Descrição: René caminha em direção oposta a ADI, levanta os braços com um giro e se afasta dela; olha para a 

ADI e volta-se para árvore, faz círculos ao redor dela para a ADI não pegá-lo; sobe num banco que circunda a 

árvore, mantendo o seu olhar na ADI, põe a mão na boca e fica atrás da árvore. A ADI pega no braço dele e ele 

se abaixa sorrindo; depois se joga no chão. A ADI bate palmas, senta no banco e tenta tocar no rosto de René. 

Este vira-se para trás, pega um punhado de areia do chão e coloca no banco, limpa o banco, retirando a areia, 

olha para a ADI e volta o olhar para o chão; pega a areia e com a mão direita, a transfere para a mão esquerda, 

deixa escorrer a areia para cima do banco, com a mão direita pega mais areia e a coloca sobra a mão esquerda 

olhando para a ADI. Esta se aproxima para limpar o rosto de René. Ele vira o rosto, com as mãos se apoia no 

chão para se afastar e olha para ADI que limpa o seu próprio queixo como exemplo do que quer fazer com ele. 

René olha para pesquisadora,a ADI limpa a boca dele que concede colocando a língua para fora para que a ela 

a limpe. A ADI fala algo para ele (não se ouve o que ela diz, quando no momento do recreio concorre com sons 

de outras crianças brincando). René olha para a auxiliar de pesquisa que faz a videogravação, olha para a areia 

que está em suas mãos e continua a passar a areia de uma mão para a outra. A ADI pega um pouco de areia 

também.  Ele abra as duas mãos e vê a areia escorregar por entre os dedos. Uma menina aproxima-se da ADI 

segurando no braço de uma criança menor que chora e outro coleguinha que acompanha os dois. A ADI aponta 

para outra educadora. René, no chão, continua a brincar com a areia; volta-se para a ADI e fala algo (não dá 

para entender). René repete o gesto de jogar areia da mão direita para a esquerda e vice-versa. Em seguida 

joga a areia para frente de si; A ADI pega nos dedos polegares de René e o ajuda a pegar mais areia. Ele pega 

areia com as próprias mãos, mas as limpa, em seguida. René repete o gesto de jogar areia de uma mão para a 

outra e olha para a pesquisadora. A ADI diz: “Chama o amiguinho para brincar contigo! Olha Heitor ali, oia”! 

René vira o seu rosto como que procurandor Heitor. A ADI aponta para Heitor e diz: “Olha Heitor alí, oh”. René 

segue a nova direção indicada e volta a fazer o mesmo movimento de passar a areia entre as duas mãos e olhar 

para a areia. Ele pega uma folha seca juntamente com a areia e a coloca em sua mão para que ela também 

deslize. René presta atenção ao movimento de cair da folha, depois olha para a pesquisadora e sorri. Coloca 

areia sobre a perna direita e ela escorrega com a movimentação de sua perna. René olha para baixo do banco, 

olha para ADI e para a pesquisadora. Pega mais areia e a coloca sobre o banco de cimento; passa a mão sobre a 

areia e a folha seca para ver o movimento da areia de cair no chão. René, por baixo do banco de cimento, olha 

as crianças brincarem no parque, levanta os olhos por cima do banco e continua a olhar as crianças. Em outra 

direção aparece uma menina que sorri, fala algo, aponta para a pesquisadora e se encosta na ADI. René 
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continua parado, olhando de longe as crianças brincarem. Olha para a ADI que lhe pergunta: “Quem é esta”? 

René diz o nome da amiga baixinho. “Como é o nome dela? A...”. René olha para outra criança que está 

distante. A menina pergunta: “Como é o meu nome?”. Ela passa a mão alisando o banco e toca no queixo de 

René; ele vira o rosto. Outra ADI diz que o recreio terminou. Menina levanta-se vai para a frente de René e faz 

cócegas na garganta de René e pergunta: “Como é meu nome?”. René sorri e baixa a cabeça. Ela repete as 

cócegas e a pergunta. Ele desvia-se dela e afasta o tronco, ela o puxa pela camisa e pergunta: “Como é o meu 

nome?” sorrindo, olhando para a ADI e colocando as mãos em sua própria barriga, como que esperando outra 

oportunidade para fazer cócegas em René. A menina sobe no banco e faz cócegas nas costas de René; ele 

desvia o ombro. Ela aproxima-se ainda mais e por trás de René faz cócegas com as duas mãos no pescoço de 

René e o mesmo sorri; depois ela aperta os ombros de René e este se contrai. A menina olha para as crianças 

indo para as suas salas, para um pouco e depois volta a fazer cócegas em René; com a mão, René tira a mão da 

colega. Ela faz mais cócegas no queixo dele; ele não sorri e ela olha para a ADI, faz mais uma cócegas embaixo 

das axilas de René e ele não sorri mais, olhando em outra direção. Ela ainda alisa a cabeça de René e agora ele 

sorri. Ele se afasta, olha para ela e esconde-se atrás da árvore sorrindo; ela aparece por detrás da árvore dá um 

gritinho de alegria e faz cócegas nele novamente. Ele sorri. Ele vira-se e sentado no chão volta a brincar de 

areia, arrastar a sua mão no banco. A menina volta por trás de René e, olhando para ele, pega a areia e coloca 

em cima do banco. Outra ADI diz: “Vamos crianças!”. A menina joga areia nos pés de René e sorri; faz um meio 

círculo arrastando as mãos por cima do banco para derrubar a areia que René tinha colocado antes. ADI diz: 

“Vamos, A...” (chamando a menina); ela calça as sandálias e olha em direção da outra ADI. René continua a 

brincar com a areia. 

 

Episódio 05: O direito de brincar  

 
 Figura 25: René sai da sala tarde com ADI        Figura26: René corre da ADI 

 

 
 Figura 27: René esconde-se atrás da árvore.     Figura28: ADI limpa o rosto de René 

 
 Figura 29: ADI ajuda-o a pegar areia.                Figura 30: René brinca de areia. 
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 Figura 31: ADI diz: “Chama o amiguinho           Figura 32: ADI aponta para um coleguinha 
 para brincar com você!” 

 
 Figura 33: René olha para o apontar;              Figura 34: René olha para criança que corre 

 

 
 Figura 35: Menina aproxima-se; Figura 36: Colega faz cócegas em René 

 
 Figura 37: Menina puxa René para perto;Figura 38: Menina faz cócegas; 

 

 
 Figura 39: Mais cócegas em René;                  Figura 40: Brincam de esconde–esconde; 

 
 Figura 41: Peguei!                                               Figura 42: Cócegas novamente! 
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 Figura 43: Brincam de espalhar areia;              Figura 44: René parece perguntar: Cadê ela? 

 

 

 

Investiguemos os benefícios trazidos pela interação de crianças com alguma 

deficiência e crianças sem deficiências à luz do conceito de sociabilidade humana e do campo 

de interações sociais.  

Segundo Império-Hamburger, Carvalho e Pedrosa (1999, p. 207), a sociabilidade 

humana é “a capacidade e a possibilidade de regulação, recíproca ou não recíproca, entre os 

indivíduos. Esta capacidade é a condição para a constituição dos seres humanos individuais”. 

O que dizer acerca da socialização de René? Soubemos que René, algumas vezes, tem 

um recreio separado das outras crianças por não conseguir interagir ou por ser, algumas vezes, 

agressivo com as outras crianças, argumento que foi dado pela ADI à pesquisadora. Separar o 

recreio de René do recreio de outras crianças é não compreender que seu direito de interagir 

socialmente está sendo violado; mas também não compreender que o ser humano é 

eminentemente social e que precisa do outro para se constituir enquanto indivíduo partícipe de 

um corpo social. 

Para Piaget e Inhelder (2009, p. 106), “[...] todos aceitam o caráter não dissociável e 

paralelo dos desenvolvimentos cognitivo e afetivo ou social [...]”. Para compreender como a 

socialização é importante, especialmente, para René, algumas informações de seu diagnóstico 

se fazem necessárias: René, de acordo com o laudo do SUS, é portador de Esclerose 

Tuberosa, também, possui ADNPM (Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor) 

associado à Síndrome de West – Esclerose Tuberosa, iniciou o tratamento com a medicação 

VGB (Vigabatrina) e a sua deficiência é classificada como CID – F71 (retardo mental 

moderado - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento). 

Sobre o epônimo Síndrome de West (SW), Matta, Chiacchio, Leyser (2007, p. 659-

661) afirmam este “foi criado por Gastaut e colaboradores, na década de 1960, para descrever 
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esta condição, que hoje é universalmente reconhecida como uma tríade composta por 

espasmo”. O quadro clínico da SW consta que os espasmos são diferentes para cada criança. 

Eles podem ser traduzidos com características de flexão súbita da cabeça, com afastamento 

dos membros superiores e flexão das pernas. É comum o paciente dar um grito por ocasião do 

espasmo. A crise, normalmente, dura alguns segundos. Para saber mais sobre a SW sugere-se 

a leitura do apêndice do episódio 05; neste foram incluídos detalhes da pesquisa “Avaliação 

da eficácia e tolerabilidade da vigabatrina na Síndrome de West”. 

Os autores Morais; Montenegro; Franzon; Ávila; e Guerreiro (2005, p. 469) discutem 

os efeitos da VGB para a criança: “os principais eventos adversos são sonolência, 

irritabilidade, agitação e ganho de peso. Esses efeitos geralmente são considerados leves e 

transitórios”. O acesso à informação é o primeiro fator que deve ser levado em consideração 

para que todos tenham flexibilidade no tratar com a criança com SW. O conhecimento desta 

peculiaridade da saúde da criança pode favorecer mais oportunidades de ricas brincadeiras 

como observado na videogravação do episódio 05, bem como exploração do ambiente físico e 

interação com outras crianças. Como René possui ADNPM (atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor), o trabalho com a manipulação da areia é um excelente exercício de 

motricidade fina e quando este trabalho é feito colaborativamente com outra criança, o 

desenvolvimento motor, afetivo, social é intensificado nas brincadeiras livres. Retirar a 

criança do mesmo espaço e tempo onde coexistem crianças é suprimir o direito do 

desenvolvimento neuropsicomotor de René. Este desenvolvimento não é estimulado 

unicamente por medicamentos, mas pela interação que promove momentos de estimulações 

diversas; inclusive, estimulações no tônus da criança como: o riso que é resultado de cócegas 

e o contrair os músculos para brincar de esconder-se atrás da árvore.  

Observemos os aspectos orgânicos da cócega e o efeito terapêutico que a cócega dá 

para o ser humano; a partir das explicações, abaixo, podemos inferir e ter como hipótese: 

como a cócega é importante para o tratamento da criança que possui SW; para Wallon (1995, 

p. 72): 

“De um aspecto ainda muito orgânico, evidentemente, a cócega provoca toda uma 

gama de efeitos, que correspondem, cada um, às manifestações principais de emoção 

que se tornarão mais tarde nitidamente diferenciadas. Ela permite reconhecer sua 

origem e natureza comuns. Mostra como que esquematicamente sua progressão e 

mecanismo. Após uma fase de antagonismo mais ou menos prolongada, os gestos no 

espaço, que tendiam a suprimir a causa da excitação, são definitivamente 

suplantados por espasmos cúmplices, que lhe entregam o organismo. Seus efeitos 

prolongam-se por ondas de contração que parecem multiplicar o tônus e o prazer um 
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pelo outro até ultrapassar o limite. Então sobrevêm as cascatas de riso. Se a 

excitação continuar, entretanto, o espasmo não bastará para liquidar o excesso de 

tônus. O espasmo atingirá os aparelhos das funções orgânicas, em particular o 

respiratório. Aparecem os soluços para dar vasão à hipertonia visceral. Aliás, desde 

o início, a aceleração do pulso, a salivação, a umidade da pele e muitos outros 

efeitos menos visíveis, associados às contorções do tronco e dos membros, 

confirmam a estreita dependência da emoção frente ao sistema postural, reações 

tônicas dos músculos e das vísceras vegetativas e glandulares. [..] Sendo a cócega 

geradora de tônus, as descargas de tônus eram então compensadas incessantemente e 

não podiam atingir o grau de hipotonia total que se traduz por uma síncope.” 

Podemos compreender, conforme a explicação de Wallon, que a cócega tem a 

capacidade de provocar toda uma gama de efeitos, que correspondem, cada um, às 

manifestações principais de emoção: os gestos no espaço, que tendiam a suprimir a causa da 

excitação, são definitivamente suplantados por espasmos cúmplices. Observemos que há um 

tipo de espasmos que são naturais das reações do corpo e que há um trabalho intensificado 

dos músculos que são benéficos por ser uma atividade geradora da multiplicação do tônus. 

Estes efeitos são comuns a todas as crianças, com ou sem deficiência, e são saudáveis por ser 

uma excitação que promove o trabalho de diversos músculos responsáveis pelo sistema 

neuropsicomotor. 

Sabendo que René iniciou com o tratamento usando o VGB e que esta droga é 

indicada pelas pessoas que possuem espasmos, deterioração ou atraso neuropsicomotor e 

hipsarritmia ao eletrencefalograma, manifestando-se principalmente antes do primeiro ano de 

vida, podemos entender a interação que oportuniza brincadeiras envolvendo o estímulo do 

tônus como a cócega. Mesmo sem ter conhecimento disso, a menina que espontaneamente 

brincou de fazer cócegas, além de ter acolhido René com demonstração de afeto, pôde 

proporcionar-lhe um momento de exercitar seu tônus e, de resto, seu corpo.  A criança com 

SW incluída nas interações com crianças sem deficiência têm ganhos adicionais como esses, 

comparadas a outras com rotinas mais restritas de interações sociais. 

Outra reflexão que pode ser feita sobre o valor da interação é a proporcionada pelo 

riso. O espasmo é uma contra(c)ção involuntária de um músculo, grupo de músculos ou 

órgão. Um espasmo temporário é uma explosão de energia, atividade, emoção e sabendo que 

a excitação e o espasmo por meio do riso atingirá os aparelhos das funções orgânicas, em 

particular o respiratório, responsável, também, por oxigenar o cérebro, entendemos que 

descargas de tônus provocadas pelo riso poderão, até certo ponto, compensar as descargas 

provocadas pela SW. Observemos que a aceleração do pulso, a salivação, a umidade da pele e 
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muitos outros efeitos menos visíveis não são efeitos, apenas, da SW; mas efeitos da emoção 

no corpo do ser humano.  

Além dos benefícios pessoais de René decorrentes da interação, reflete-se sobre o seu 

direito de brincar, que fazem parte de Declarações, Estatuto, Diretrizes e Conselhos como 

mencionados no capítulo 02 deste trabalho. 

  O direito de brincar, para Mascioli (2008, p. 106),  

“se apresenta como um dos direitos da cidadania, da mesma forma que o direito à 

cultura, à arte, ao esporte e ao lazer, mas sabemos que hoje muitas crianças 

encontram-se desprovidas desse direito e privadas da própria infância.” 

Todas as crianças devem ter tempo e espaço para que o brincar espontâneo e livre com 

seus pares seja uma realidade, quando se entende que interagir com o outro é uma 

oportunidade para o desenvolvimento interpessoal. Segundo CARTWRIGHT e WIND-

COWIE (2010, p. 44), as “pessoas constituem o aspecto mais importante do ambiente do 

aluno”. Para isto listam aspectos que são importantes para o desenvolvimento de bons 

relacionamentos com alunos com Dificuldades de Aprendizagem Decorrentes de Síndromes 

Múltiplas e Profundas (DASMP). Apontaremos, apenas, parte destes aspectos:  

1) Conheça o aluno, seus gostos, suas capacidades físicas e comunicativas, seus 

estilos de aprendizagem preferidos, os sinais que utiliza e os seus ambientes 

preferidos para a aprendizagem [...]; 

2) Permita que o aluno direcione seu ambiente em todas as atividades. Reaja ao 

que o aluno oferecer, fazendo com que haja uma troca comunicativa [...]; 

3) Quando as atividades foram passivas, assegure-se de que as rotinas 

permaneçam as mesmas, para permitir antecipação pelo aluno (por exemplo: 

atividades de cuidado pessoal como o lavar-se e trocar-se [...]; 

4) Mantenha sempre uma atitude de observador interessado. Registre todas as 

observações relevantes. Os sinais podem ser poucos convencionais: uma expressão 

da criança pode servir como gratificação pessoal e não como uma forma de 

comunicação [...]; 

5) Permita que o aluno tenha bastante tempo. Aquele com DASMP levam mais 

tempo para processar a informação e para organizar uma resposta [...]; 

6) Não caia na tentação de fazer as coisas acontecerem, pois isso levará a uma 

dominação do aluno, resultando em recolhimento ao seu mundo particular, longe das 

interações. [...]; 

7) Reconheça o esforço do aluno. Os resultados negativos devem ser tão 

valorizados quanto os positivos; [...]; 

8) Concentre-se naquilo que o aluno faz bem feito. Embora os pontos fracos não 

devam ser ignorados, os alunos devem ser avaliados pelo que eles sabem fazer. [...]; 

9) Valorize o ponto de vista do aluno e não caia na tentação de impor a sua 

personalidade sobre a dele. [...]; 

10) Assegure-se de que as interações não estejam sempre limitadas aos 

programas de trabalho; que sejam parte da rotina diária. [...]; 

11) Dê atenção especial ao trabalho em grupo. [...]; 
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12) Avalie seu trabalho e suas interações, assim como as dos alunos [...]. 

O tempo é um fator primordial para o desenvolvimento da interação das crianças com 

deficiência; fazer com que as demais crianças aprendam o valor da paciência é respeitar a 

necessidade e o espaço do outro. Quando as autoras discutem sobre o cuidado com “fazer as 

coisas acontecerem”, parece oportuno quando não se está monitorando o tempo e a situação 

de interação para que o outro seja incluído. Para discutir a avaliação dos alunos deveremos 

observar a afirmação das autoras: “Reconheça o esforço do aluno. Os resultados negativos 

devem ser tão valorizados quanto os positivos”; porque deveremos avaliar os alunos não pelo 

que eles sabem fazer, mas pelo que eles podem fazer com o conhecimento que foi adquirido.  

O trabalho em grupo (em interação social) é, de fato, o caminho da socialização, não 

apenas, de conhecimento intelectual; mas de saberes diários experimentados em todas as 

dimensões da criança. 

5.4 As concepções das crianças sem deficiência sobre: igualdade e diferença; 

possibilidades e limites; deficiência e doença 

5.4.1 Igualdade versus Diferença: a percepção do outro 

Iniciaremos esse item pela análise do episódio 6 que dará subsídio para analisar as 

concepções das crianças sobre igualdade e diferença. 

 

5.4.1.1 Episódio 06: Ele é surdo 

Nº Episódio 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração Sessão de 
filmagem 
 

06 Ele é surdo 
 

Crianças discutem sobre 
a concepção de ser 
surdo; Diva acha que o 
surdo não entende o que 
se fala; Erivaldo acha que 
entende aos poucos e da 
forma peculiar do surdo. 
 

Tito (criança 
surda) (M/5;10), 
Outras crianças: 
Erivaldo (M/ 6;1), 
Diva (F/ 6;1), e 
Fábio (M/6;6); 
Pesquisadora 

00:00:36 
00:02:51 

Tito 
06/12/10 
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Transcrição: 

O início dessa sessão, descrito anteriormente, constituiu um episódio denominado “Como é o seu 

nome?” (episódio 03). Nele há um esforço da pesquisadora para que Tito diga seu nome. As crianças, de início, 

se apressaram e disseram o nome dele em seu lugar. A pesquisadora insiste para que Tito tenha seu tempo e 

explore meios de se comunicar. Retoma-se a sessão e recorta-se um novo episódio, descrito a seguir. 

Tito conta, em gestos, fatos que aconteceram no recreio; alguns não são identificáveis. A pesquisadora diz: 

“Então vejam; hoje nós vamos brincar...”. Erivaldo interrompe: “De quê”? A pesquisadora retoma: “De escola, 

escola, escolaaa (utilizou três formas diferentes para dizer a palavra escola: Libras, gestos , oralização). A 

repetição no início da brincadeira da palavra escola, gestos, oralização articulada das palavras, fora até lenta 

demais e, possivelmente, tenha sido cansativa para as outras crianças. Diva pergunta: “Ô tia porque a senhora 

está falando assim”? ... (Erivaldo, Fábio e Tito olham para pesquisadora. Este último faz outros sinais que não 

foram identificados). Pesquisadora responde: “É porque eu quero que Tito entenda muito bem”! (fazendo o 

sinal de entender em Libras). Diva fala: “É, mas ele não entende não”! (apontando para Tito). Erivaldo 

comenta: “Mas ele vai entendendo as coisas (fez gestos de enrolar os braços como se dissesse que aos poucos) 

e Tito vai entendendo o que nós falamos”. Fábio fica olhando e Tito também. Diva inicia outra fala 

simultaneamente. Pesquisadora pergunta: “Por que ele não entende”? Diva e Erivaldo apontam e tocam em 

seus próprios ouvidos, várias vezes: “Porque ele é surdo”. Diva acrescenta: “Só com aparero (aparelho)”. Fábio 

e Tito olham e Erivaldo bate no braço dela e fala, simultaneamente: “Surdo não! Ele é de... (faz voltas com as 

mãos em torno do seu ouvido) não tem... não escuta. Usa Aparelho”. Os outros olham para Erivaldo. Este 

repete a palavra aparelho, mas do jeito que a colega tinha falado: “Aparero!” e ri, apontando com o dedo 

polegar para a amiga que não soube falar certo. “Olha aqui” (Erivaldo levanta os cabelos de Tito e mostra o 

aparelho; Diva aponta também). Tito faz um sinal de colocar as mãos para frente, se afasta, aponta para a sua 

própria orelha e para a orelha de cada um dos colegas, parecendo querer demostrar que todos têm orelha; tira 

o seu próprio cabelo do rosto com um sopro. A pesquisadora olha para Tito e pergunta: “Por que você tem 

aparelho”? Todos olham para a pesquisadora. Fábio responde: “Prá escutar”! Pesquisadora pergunta 

novamente para Tito, em Libras, e oralizando devagar: “Por que você tem aparelho”? Fábio fala outra vez: “Prá 

escutar”! Todos olham para a pesquisadora e esta repete: “Prá escutar”? Faz o sinal de som em Libras. Erivaldo 

diz: “Começando a escutar. Quando a gente bate palmas ele olha”. Eri bate palmas na lateral de Tito para 

testar se ele olha. Fábio bate palmas para verificar se Tito olha e isso é confirmado (Tito olha); Diva bate palmas 

e Tito olha. Tito faz gesto para Fábio e Diva querendo dizer “tá bom; não mais;, pára”. Todos o observam. 

 

 

Episódio 06: Ele é surdo  

 
 Figura 45: Meu nome é Eri                         Figura 46: Tito imita o gesto de apontar de 
                                                                            Eri e oraliza 
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 Figura 47:   Tito faz outro gesto                    Figura 48: O nome dele é Tito, Eri aponta  
                                                                              para o amigo 

 
 Figura 49: Eri toca em Tito, olha para        Figura 50: Eri faz gestos, aponta três vezes    
ele;         

 
 Figura 51: Mas ele não entende, não!        Figura 52: Mas ele vai entendendo assim 

 

 
 Figura 53: Porque ele é surdo                                Figura 54: surdo não, ... não escuta;  
                                                                                      usa aparelho 

 
 Figura 55: Olha o aparelho!                         Figura 56: Tito pega em sua orelha    
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Figura 57:  Eri bate palmas na lateral de Tito     Figura 58: Fábio bate palmas. 
 

 
 Figura 59: Diva bate palmas e Tito olha       Figura 60: Tito faz gesto de “tá bom; chega” 
  

 

 

Neste tópico, discutiremos acerca da concepção das crianças sem deficiência sobre o 

que é ser surdo e os dois posicionamentos que aparecem, neste episódio: a perspectiva de 

Diva e a perspectiva de Erivaldo, que inferem como Tito compreende o mundo. Para entendê-

las, partiremos da sede de signos que envolvem culturalmente o corpo, incluindo partes deste 

corpo. 

 Daolio (apud RODRIGUES 1995, p. 36) discute que na linha de pensamento 

desenvolvida por Geertz, de que “ser homem não é ser qualquer homem, mas uma espécie 

particular de homem, é possível discutir o corpo como uma construção cultural já que cada 

sociedade se expressa diferentemente por meio de corpos diferentes”. Esta frase será bastante 

importante quando apontarmos para o significado de um órgão do corpo humano que não 

funciona como, geralmente, deveria funcionar; a saber o ouvido. Na mesma página, 

Rodrigues retoma Daolio, que afirma: 

“o homem não consegue apreender o mundo tal qual o mundo é em sua 

objetividade, porque sua percepção está limitada à sua humanidade, que, por sua 

vez, está restrita à forma como cada sociedade “treinou” os órgãos dos sentidos dos 

seus indivíduos. Cada cultura pode enfatizar ou limitar um ou alguns sentidos.” 

A pergunta que levantamos é: será que Diva e a cultura a qual ela faz parte têm 

enfatizado demais o escutar já que a presente cultura é demasiadamente oralizada? O perigo 

de se enfatizar o escutar, como sendo o meio mais importante para a apreensão do 
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conhecimento de mundo, é limitar outras formas de aprendizagem do meio e das interações 

sociais por outros órgãos do sentido como a visão e o tato, no caso de Tito. 

Esta discussão tanto serve para ilustrar o estranhamento de Diva ao ver a pesquisadora 

utilizar a linguagem gestual e a LIBRAS, utilizando as mãos e parte do corpo para sinalizar 

palavras ou textos; como serve para observarmos o olhar do outro com relação à apreensão do 

mundo por Tito, quando se sabe que há a limitação de parte do órgão responsável pela 

audição. A questão que levantamos é: como a sociedade “treinou” os órgãos dos sentidos de 

suas crianças para ler objetivamente e subjetivamente o mundo e as diferenças que existe 

neste? Diva, sem saber, quando afirma que não adianta a pesquisadora falar com Tito porque 

ele não entende, está menosprezando a capacidade intelectual de Tito porque ele possui a 

limitação auditiva. 

A frase “É, mas ele não entende não”, revela que Diva não acredita que, mesmo se 

fizendo um esforço comunicativo, Tito não ouvirá. Alguns comportamentos de Tito, 

entretanto, explicitam sua apreensão da situação interacional. Tem-se como exemplo o 

momento em que Tito reage, sinalizando que não está gostando quando seus colegas, Erivaldo 

e Diva, apontam para sua orelha para mostrar o aparelho auditivo que usa. Tito se afasta, 

aponta para a sua própria orelha e para a orelha de cada um dos colegas, parecendo querer 

demonstrar que todos têm orelha. Mesmo que tenha havia um “erro interpretativo” por parte 

de Tito, no sentindo de que os colegas não estavam querendo mostrar sua orelha e, sim, o uso 

do aparelho auditivo, Tito pode ter sua versão do que se passa com aquele gesto de apontar 

dos colegas, como qualquer interpretação que se faz da fala de alguém. Outras passagens 

evidenciam que Tito relaciona-se ao tópico do que se conversa na rodinha. Apesar disso, Diva 

disse que ele não entende! Parece haver um estigma sobre a surdez, fazendo acreditar que a 

pessoa surda não é capaz de aprender e apreender significados extraídos de situações diversas, 

principalmente de situações interacionais, nas quais várias pistas são emitidas por meios não 

verbais. A palavra estigma pode ser utilizada, segundo Goffman, que diz:  

“Enquanto um estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem 

um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em que 

pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos desejável – num caso 

extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de 

considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e 

diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o efeito de 

descrédito é muito grande – algumas vezes ele também é considerado um defeito, 

uma fraqueza, uma desvantagem” [grifo nosso] (GOFFMAN, 1988, p. 12). 
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Nesta citação, podemos considerar que as características do ser mais fraco, diminuído 

em suas capacidades e um ser que possui alguma desvantagem correspondem a afirmativa de 

Diva de que Tito não entende o que se diz porque é surdo. Certamente, Diva não teve contato, 

antes, com a LIBRAS; ou não teve conhecimento sobre línguas gestuais, visuais ou mesmo 

conhecimento mínimo sobre oralização. Portanto, o pensar que o colega surdo seja “fraco”, 

“diminuído” ou que ele esteja em desvantagem é comum quando não se conhece as 

possibilidades de linguagens para interagir e trabalhar com o outro diferente. Não se pretende 

trazer o debate acerca dos benefícios da oralização, nem sobre as formas de aquisição da 

LIBRAS; bem como, trabalhos que defendem a Comunicação Total ou Bilinguismos; apenas, 

registra-se cada uma das abordagens e justifica-se a utilização da comunicação total com Tito, 

por termos um curto período de acesso a ele e por ser uma pesquisa que tinha prazo para ser 

finalizada. Precisávamos utilizar as três formas de linguagem para garantir que Tito se 

incluísse e fosse incluído na oficina de escolinha.   

 É importante que Diva e Erivaldo vejam as diferenças entre eles e Tito visto 

que a diferença é um atributo que faz parte da sociedade heterogênea. Contudo, devemos 

avaliar qual o olhar que Diva e Erivaldo têm sobre Tito; olhar diferenciado para o outro é 

diferente do olhar sobre o outro diferente. Carvalho (2005, p. 39) aponta para a retórica da 

[diferença], que de um modo geral tem-se construído tendo como critério: oposição entre 

“normalidade” e “anormalidade”, numa leitura binária do tipo: “ou isso ou é aquilo.” 

“Pessoas significativamente diferentes geram impacto no “olhar” do outro, dito 

normal, provocando: a) sentimento de comiseração (com diversas manifestações de 

piedade, caridade ou tolerância, seja porque o “diferente” é cego, surdo, deficiente 

mental, deficiente físico, autista ou deficiente múltiplo [..]; b) movimentos de cunho 

filantrópico e assistencialista, pouco ou nada emancipatórios das pessoas com 

deficiência, pois não lhes confere independêcia e autonomia. [..] c) quando a 

diferença se manifesta como superdotação, especialmente a intelectual e provoca 

admiração, elevadas expectativas e, talvez, inveja CARVALHO (2004, p. 39). 

Para pensarmos como a sociedade ensinou às crianças as categorias de igualdade e 

diferença, observemos as vozes de outras crianças na pesquisa de Araújo (2008, p. 315-318), 

“Concepções infantis da diferença”. No trabalho desta autora, semelhante a nossa pesquisa, 

em muitos aspectos, buscou-se “compreender quais as concepções infantis das crianças ditas 

“normais” acerca dos colegas com diferentes deficiências” e quais as implicações nas relações 

que as crianças estabelecem no grupo social ao qual fazem parte durante um ano letivo.  
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“Foi realizado um estudo etnográfico em uma escola particular da cidade de 

Fortaleza (CE), que há trinta anos trabalha com crianças com e sem deficiência. A 

investigação foi realizada em salas de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, levando 

em consideração a relação entre as concepções infantis da diferença e o caráter 

progressivo das exigências pedagógicas. A distribuição média por sala era de 20 

alunos e, em todas elas, cerca de 10 % da turma era composta por crianças com 

deficiências. A perspectiva adotada foi a da criança sem deficiências, abrangendo 

também informações da família e das professoras sobre como percebiam que seus 

filhos ou alunos percebiam as crianças com deficiências incluídas na classe, como os 

pais e professores percebiam a inserção dessas crianças e quais as vantagens e 

desvantagens deste convívio. Os procedimentos utilizados foram observação 

participante, fotografias e entrevistas. Por ser um estudo sobre interação as crianças 

foram observadas em diferentes locais (nas classes, no pátio, na biblioteca e na 

quadra da escola) e investigadas em grupo individualmente, de acordo com a 

necessidade. As observações foram registradas em diário de campo. As fotografias 

foram realizadas pelas próprias crianças, após a orientação de que deviam bater uma 

foto do grupo classe. Ao todo, foram obtidas 14 fotografias que foram utilizadas 

como ponto de partida para as entrevistas coletivas com as crianças sem 

deficiências, por serem elas o foco da pesquisa, e nas entrevistas individuais com as 

professoras”. 

Os resultados da pesquisa de Araújo (2008, p.316), indicaram que quatro aspectos 

coexistem na classe composta por crianças com e sem deficiências: o acolhimento, os 

conflitos e queixas, a percepção das diferenças e a intervenção dos adultos. Exporemos, 

apenas, as concepções de diferenças abordadas na pesquisa dela que é o que nos interessa 

neste tópico:  

“Para elas, a diferença era a deficiência e os diferentes eram os colegas que 

apresentavam falta de habilidade psicomotora nos jogos, lentidão para executar 

atividades, comunicação inadequada, conversas sobre interesses diferentes dos que 

eram considerados comuns à idade cronológica da turma, expressão inadequada de 

comportamentos “agressivos”, participação pueril nas brincadeiras, promoção para a 

série seguinte sem o cumprimento de todos os objetivos curriculares da série 

anterior”. 

 Outro dado interessante do resultado da pesquisa de Araújo (2008, p. 317-318) é que: 

“para aprender a realidade dos colegas com deficiências, as crianças sem deficiência 

faz analogia consigo. À medida que se desenvolve e avança na seriação escolar, ela 

destaca, define e explica a deficiência em atividades escolares ou recreativas, 
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comparado as produções, as atitudes, o desempenho e as habilidades motoras dentro 

da concepção binária de mundo (normalidade/ anormalidade) no qual a sua 

subjetividade foi organizada. Observou-se que uma mesma criança utilizava 

referências estigmatizadas da deficiência e, noutros momentos, lidava com ela como 

mera diferença ou variedade. A pesquisa demonstrou que havia crianças mais 

acolhedoras do que outras e que elas assumiam uma função preponderante para a 

integração dos colegas com deficiência”.  

Nossos resultados, neste episódio, apresentam alguma semelhança com os resultados 

de Araújo (2008) quanto ao fato de que as crianças, por vezes, são mais acolhedoras, 

posicionando-se com sensibilidade afetiva para deixar o colega mais à vontade; em outros 

momentos, entretanto, falta-lhes sensibilidade para avaliar que o outro se sente exposto ou se 

sente fonte de curiosidade, sem que esteja satisfeito em ser o alvo das considerações do grupo. 

Não se quer restringir essa análise às relações de pessoas com ou sem deficiência; a 

aprendizagem sobre diversidade e sensibilidade com o bem-estar dos outros é presente em 

todas as esferas das relações humanas diante do comportamento e características do outro, por 

exemplo, competências intelectuais, etnia, opções políticas ou religiosas, etc. As crianças 

estão numa fase de apropriação cultural intensa e apesar de engajadas ativamente nessa 

conquista, não são isentas das influências de sua microcultura. 

Ilustramos esse argumento com três passagens do episódio em que Erivaldo relaciona-

se com Tito e com outras crianças: num primeiro momento, ele expressa sua concepção sobre 

Tito, admitindo que o esforço por se comunicar com ele possibilitará a compreensão do 

parceiro: “Mas ele vai entendendo as coisas (fez gestos de enrolar os braços como se dissesse 

que aos poucos) e Tito vai entendendo o que nós falamos”. Essa expectativa de Erivaldo vai 

de encontro à de Diva que parece não acreditar na capacidade comunicativa de Tito, apesar de 

evidências contrárias que são observadas nas interações com elas próprias. Num segundo 

momento, entretanto, Erivaldo apresenta-se preconceituoso já compartilhando com aspectos 

de nossa microcultura que tenta negar a surdez da criança, buscando palavras ou expressões 

alternativas para se referir a Tito: “Surdo não! Ele é de... (faz voltas com as mãos em torno do 

seu ouvido) não tem... não escuta. Usa Aparelho”. Num terceiro momento do episódio, logo 

em seguida, Erivaldo não compreende o quanto parecia constrangedor a Tito, levantar o 

cabelo dele para mostrar o aparelho que ele usa, provocando, de imediato, uma reação 

veemente da criança: “Olha aqui” (Erivaldo levanta os cabelos de Tito e mostra o aparelho; 
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Diva aponta também). Tito faz um sinal de colocar as mãos para frente, se afasta, aponta para 

a sua própria orelha e para a orelha de cada um dos colegas [...]. 

Ainda, realçando que se trata de uma aprendizagem social mais ampla, e não 

específica das relações entre crianças com ou sem deficiência, observa-se, nesse mesmo 

trecho em que o grupo discute sobre o aparelho de Tito, que Erivaldo repete a palavra 

„aparelho‟, corrigindo a pronúncia de Diva que havia falado „aparero‟, e ri, apontando com o 

dedo polegar para a amiga que não soube falar certo. Realça-se, portanto, que a convivência 

com parceiros, avaliando a repercussão de suas próprias ações sobre o outro, em pleno 

convívio interacional, permitem uma aprendizagem do que é ou não adequado socialmente, 

em meio a microcultura da qual se faz parte. 

O próximo episódio “Vou ser igual a ele”, também, discute sobre a diferença e como 

esta é desejável pelas crianças quando se é respaldado pelo respeito ao outro. 

5.4.1.2 Episódio 07: “Vou ser igual a ele” 

Nº Episódio 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração Sessão de 
filmagem 
 

07 “Vou ser igual a 
ele” 

Ariel demonstra a sua 
admiração por Ryan ao 
escolher o mesmo 
personagem que ele. 
Mesmo não identificando 
o papel do personagem 
selecionado pelo colega. 
 

Ryan (M/ 5;6) 
(Baixa-visão). 
Outras crianças: 
Lobato (M/6;9), 
Olavo (6;6), Ariel 
(6;5); 
Pesquisadora 

00:03:25 
00:03:52 

OFICINA 03 
Ryan 
07/12/2010 
 

 

Descrição:  

Ryan explicita que escolheu o papel de faxineiro da escola por causa do brinquedo, carrinhos que ele definiu 

serem carrinhos de lixo; Ariel não entendeu ou não ouviu a escolha de Ryan; ela explicitou que gostaria de ser 

professora porque Ryan era professor; quando este externou novamente que não era professor, mas faxineiro, 

Ariel demonstrou o seu desejo de ser também faxineira. 

 

Transcrição:  

Pesquisadora fala: Para a gente brincar de escola tem que saber o que tem na escola. 

Ryan: Guarda, guardaa... 

Ryan escolhe ser faxineiro para brincar de escolinha: “Vou ser o faxineiro que tira o lixo do chão”. 
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Vou ser o faxineiroPesquisadora fala: criança, faxineiro...Olavo dia: Cado [Quadro], giz. 

Pesquisadora diz: O quê é Giii... 

Ryan: Giz, aquela negócio que tem dois pauzinhos, (ele risca no chão com o dedo). 

Pesquisadora diz: Ahhhh! Giz. (Pesquisadora escreve no ar como se escrevesse no quadro). 

Pesquisadora diz: Quadro, giz e o quê mais tem na escola? 

Lobato: Criança. (Ryan cruza os braços); Ah... eu vou ser o faxineiro. 

Pesquiadora diz: Criançaaaa! Criança. 

Ryan: Eu vou ser o faxineiro. 

Pesquisadora diz: Pronto. Criança, faxineiro, (Olavo diz duas vezes: porteiro). 

Ryan: professor. 

Ariel: Manga! 

Pesquisadora pergunta: Quem vai ser o professor? (Ariel levanta a mão e Lobato aponta com o dedo para si); 

Lobato: Eu também vou ser o professor. 

Ariel (deitada no chão, olha para a pesquisadora e aponta para si): Eu vou ser o professor. 

Ryan: Você é professora! 

Pesquisadora pergunta para o grupo: Pode ser Ariel então? 

Ryan: Pode ser os dois, né. 

Pesquisadora: Pode ser os dois. Na sala de aula tem quantos professores? 

Lobato: Dois. 

Ryan: Um pra cada sala, né. 

Pesquisadora repete: Um pra cada sala.(Ryan aponta para a esquerda e diz esse aqui vai ficar naquela sala e 
depois olha para a direita e dia essa daqui vai ficar em outra sala). 

Pesquisadora: Certo. Vamos fazer uma sala só.  

Ariel: Eu quero ser aluna. Pesquisadora: A gente pode ser professor em outra oficina. Nesta a gente vai 
colocar... se a gente colocar todo mundo como professor (neste momento Ryan puxa  a primeira almofada) não 
vai ter nenhuma criança. Olavo deita no chão vê mais almofadas, inclina-se a engatinha dois passos para pegar 
uma almofada; Lobato e Ariel sorriem e posicionam-se para pegar a única almofada que resta atrás da 
pesquisadora).  

Ryan vê que a disputa entre Lobato e Ariel se inicia pela almofada e toca nas costas de Lobato e diz: É você, oh 
meu, corre! (Lobato pega a almofada por estar mais próximo e Ariel por ver que não conseguiu chegar a tempo 
recua para trás e sorri). (Ryan coloca a almofada dele nas costas de Lobato e põe a cabeça; Olavo põe a cabeça 
na almofada , deitado olhando para a pesquisadora ). 

Olavo diz: Eu tô doente. 

Pesquisadora pergunta (toca na cabeça dele com as duas mãos): Você vai querer ser o quê Olavo? 

Olavo diz: O aluno. 
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Pesquisadora toca na perna de Ryan e olhando para ele, pergunta: e você vai querer ser o quê? 

Ryan responde: faxineiro. 

Pesquisadora pergunta: E você Olavo? 

Olavo responde: Professor. 

Ryan diz: Eu vou querer ser o secretário que tira o lixo do chão.Pesquisadora: “Vamos deixar dois professores, 
certo”? Ariel levanta o dedo e diz: “Não, eu vou ser professora não, vou ser igual a ele”, referindo-se a Ryan. 
Pesquisadora pergunta: “O que é que ele é”? Ariel levanta os ombros e mão como se dissesse eu não sei. Ryan 
retruca: “Eu o quê”? Pesquisadora pergunta: “Diz o que ele é?”, também fazendo o gesto de não saber. Ryan 
pergunta: “Eu sou o quê”? Ariel responde: “professaru”. Ryan coloca a mão direita no peito e olha para Ariel: 
“Nãooo, eu sou o faxineiro”. Ariel diz: “Eu também”, rindo e olhando para a pesquisadora. Esta pergunta: 
“Você quer ser o faxineiro também”? Ariel responde: “Eu também”. Olavo diz: “Eu também”. Pesquisadora 
pergunta: “Todo mundo quer ser faxineiro”? Ryan responde: “Nãoo, só tem dois carrinhos”. Ryan solta a 
almofada, olha em direção ao carrinho, levanta-se e vai em direção dele. Olavo diz: “Eu vou ser o aluno”. 
Pesquisadora comenta: “Vamos terminar, escolher primeiro quem vai ser o quê”. 

 

Episódio 07: “Vou ser igual a ele”  

 
 Figura 61: Ryan diz que será o faxineiro;   Figura 62: Ariel afirma: “Vou ser igual a ele” 

 

 
 Figura 63: Ariel diz que Ryan é “professaru”.    Figura 64: Ryan diz que é o faxineiro, Ariel 
Este ele diz que não.                                                diz que também. 

  

 Neste episódio pretendemos discutir a diferenciação e aceitação do outro que 

significam, nesse contexto, uma atitude inclusiva; bem como, a admiração pelos aspectos que 

envolvem o outro, a saber: as escolhas quanto aos seus brinquedos e os papéis sociais que 

deseja assumir na brincadeira. 

 A ideia de diferenciação é um conceito-chave na psicologia walloniana e pode, 

segundo Galvão (2008, p. 49), “ser melhor compreendida se acompanharmos o processo de 

formação da personalidade tal como descrito por esta teoria”. Objetivamos, neste episódio, 
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refletir como processos que são intrínsecos ao desenvolvimento da criança tais como o 

sincretismo e a diferenciação eu/outro são importantes para a compreensão e efetivação dos 

processos inclusivos na escola. Não pretendemos fazer um estudo minucioso sobre a 

personalidade de cada criança e classificá-las segundo os estágios defendidos por Wallon; 

antes pretendemos, apenas, expor alguns fenômenos que ocorreram com as crianças neste 

episódio e que são, predominantemente, pertencentes à etapa do personalismo ou estágio 

categorial. Justificamos esta análise por saber que o valor social da igualdade é uma das mais 

importantes lições para uma escola inclusiva e que este valor pode e deve ser ensinado desde 

cedo e circunscrito ao processo de diferenciação. 

 Observemos as falas de Ryan e de Ariel. Pudemos perceber que Ryan escolhe o papel 

social de faxineiro porque deseja brincar com o carrinho. Provavelmente ele acha que o 

brinquedo é parecido com o objeto de trabalho do faxineiro. Ariel escolheu ter o mesmo papel 

social que Ryan, mesmo quando ela mais tarde descobriu que Ryan não decidira pelo papel de 

prestígio “professaru”; mas que ele tinha escolhido o papel de faxineiro. O estágio do 

personalismo para Bastos e Der (2009, p. 43) é aquele que:  

“busca ampliar e enriquecer as possibilidades de sua pessoa pelo movimento de 

incorporação do outro, utilizando-se da imitação para isso. Essa incorporação do 

outro exige um movimento de interiorização e exteriorização que torna possível 

copiar e assimilar as qualidades e méritos da pessoa-modelo e, posteriormente, 

reproduzi-los de forma enriquecida, como manifestação nova da pessoa [..]. Em seu 

meio, a criança não está só à procura de admiradores, mas principalmente de 

modelos: deseja encontrar uma pessoa no outro. [..] A imitação torna-se mais 

diversificada, enriquecendo a construção da pessoa pelos diferentes papéis que a 

criança toma para si.  

 A discussão trazida pelas autoras sobre o enriquecimento do outro pelo movimento de 

incorporação pode ser exemplificada na fala de Ariel com relação ao papel escolhido por 

Ryan. De início, Ariel tinha escolhido o papel de prestígio e de autoridade em uma escolinha, 

o papel de professora; depois de certificar-se da escolha de Ryan, Ariel renuncia a sua posição 

de autoridade e poder para igualar-se a Ryan, independente de o papel dele ser prestigiado. 

Subjacente a essa decisão parece existir admiração de Ariel e também de Olavo (ver que no 

final deste episódio Olavo diz que também quer ser faxineiro) por Ryan. A deficiência de 

baixa visão de Ryan não é empecilho para o reconhecimento de liderança que ele exerce no 

grupo nessa situação de brincadeira, possivelmente enfatizada por sua descoberta de o 
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carrinho escolhido entre os brinquedos ser apropriado para o papel de faxineiro. Olavo mesmo 

quando deseja ser faxineiro, após adesão à iniciativa de Ryan, desiste de seu papel de 

faxineiro por altruísmo. Wallon (1934/1986, p. 38) discute que o altruísmo é:  

“a existência e a personalidade do outro que se tornam razão para agir e, às vezes, 

para sacrificar-se, com plena consciência do sacrifício. O altruísmo implica uma 

individualização de si e do outro, que permite discernir, confrontar e combinar os 

interesses respectivos.” 

 Olavo, ao observar que Ryan não concordou que todos fossem faxineiros porque só 

existiam dois carrinhos, resolve abdicar de seu papel para, em nome das boas relações, iniciar 

a brincadeira já que percebeu que ela só poderia ser levada a cabo após a negociação dos 

personagens. 

 Observemos, agora, a posição e o conflito de Ariel frente à escolha de Ryan: Para 

Galvão (2008, p. 55), “a criança imita as pessoas que lhe atraem, incorporando suas atitudes e 

também o seu papel social, num movimento de reaproximação ao outro que tinha sido 

negado.” Foi o sentimento de admiração que inferimos do comportamento de Ariel quando 

decide ser igual a Ryan (imitar o papel papel dele) sem saber ao certo qual seja este papel na 

brincadeira de escolinha. Esses conflitos eu-outro, igualdade e diferenciação, expulsão e 

incorporação do outro fazem parte, mas em dimensões diferentes, de todos os estágios de 

desenvolvimento da criança conforme a autora citada. Para Pedrosa (1994, p. 112), “seguindo 

a interpretação waloniana, entende-se o processo de imitação como um estado de fusão e 

diferenciação entre o sujeito e o modelo. E este modelo é a princípio o outro”. O episódio 

“Vou ser igual a ele” é relevante para nossa análise porque expõe como modelo a ser imitado, 

uma criança que possui baixa visão e que, na primeira oficina em que participou, demorou 

mais tempo para manipular os objetos (episódio não selecionado para ser discutido no 

presente trabalho). Já, nesta sessão, Ryan toma a iniciativa de auxiliar a pesquisadora a 

explicar o significado da oficina de escolinha. 

 Analisemos, nas discussões de Carvalho e Pedrosa como a imitação é interpretada por 

Wallon: além de ser um meio para o estabelecimento de contato social e comunicação, o 

fenômeno da imitação, tão comum na Educação Infantil, deve ser analisado como momentos 

para se explorar a diferenciação como processo constitutivo da individualização. Carvalho e 

Pedrosa (2003, p. 231) apontam que para Wallon, “é no processo de interação social que o eu 

se diferencia através da oposição com o outro (papel relevante do desdobramento implicado 
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na imitação) e se constitui como eu”. Além disso, a imitação parece ser, funcionalmente, 

precursora da linguagem (ou da representação) uma vez que ela desempenha o papel de 

comunicação antes do surgimento da linguagem. 

 Que Ariel imitou Ryan na escolha do papel de faxineiro ficou claro a partir da 

descrição do episódio; mas o que precisa ser ressaltado é que o instigamento para a imitação 

foi propiciado por Ryan quando seleciona um brinquedo disponibilizado em apenas dois 

exemplares, portanto, em número menor do que o dos integrantes do grupo, a saber: dois 

carrinhos para quatro crianças. Os carrinhos serviriam para guardar material escolar, em um 

uso mais canônico, mas foram alçados por Ryan com uma função diferenciada na brincadeira 

de escolinha, a de servir de instrumento para a faxina. Este é um aspecto inovador que 

possivelmente tenha lhe conferido destaque no grupo. Nadel e Baudonnière (1981) discutem 

que os comportamentos de oferta de objetos que precedem a imitação sinalizam ao parceiro a 

expectativa de ser imitado. As autoras também afirmam que nem o objeto nem a atividade que 

ele suscita são os alvos privilegiados da imitação intencional, mas, antes, a própria 

semelhança de atitudes entre as crianças. Existiam apenas dois carrinhos para quatro crianças, 

condição diferente da pesquisa das autoras, que observaram crianças numa situação biunívoca 

(número igual de crianças e de objetos). Não se pode, portanto, descartar a hipótese de que a 

escolha de Ariel de ser igual a Ryan pode ser decorrência de querer o brinquedo, pelas 

características destes e pelas possibilidades que ele incrementa na brincadeira e, não, por 

imitação da atitude do parceiro. Na mesma sessão do dia 07 de dezembro de 2011, minutos 

antes daqueles do recorte que iniciou o episódio 07, a pesquisadora tinha perguntado a Ryan 

porque ele havia escolhido, pela segunda vez, o papel de faxineiro e ele expôs que: “eu gosto 

daqueles carrinhos, é massa”. 

 Independentemente de a escolha de Ariel ter sido pelo uso do objeto e não pela 

imitação do parceiro, querer ser igual a Ryan para garantir a posse do objeto, possivelmente, 

repercutiu afetivamente nesta criança. Afinal de contas, outras possibilidades de negociação 

com o grupo existiam, como por exemplo, justificar a posse de um dos carrinhos para outro 

uso; ou, reivindicar sua vez de brincar com aquele brinquedo; ou ainda, sugerir a partilha do 

tempo de posse, etc. O que se argumenta com este episódio é que a imitação do parceiro, tal 

como é apontada pela literatura da Psicologia do Desenvolvimento, além de seu papel 

comunicativo, traz no bojo de um processo de diferenciação eu-outro a aproximação entre os 
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parceiros interagentes e isso repercute na criança com deficiência que “busca” sua inclusão e 

o seu lugar de diferente. 

 Desta forma podemos inferir, como resultado de nossas análises, neste episódio, que a 

imitação, não apenas têm um papel importante na ontogênese da criança na estruturação da 

representação como, também, tem um papel fundamental no processo de olhar o outro 

diferente como pessoa que possui atributos que vão além de suas limitações ou deficiências. 

Concordaremos com Lima (2010, p. 58) que o termo diferença faz parte da própria natureza 

humana, “aquilo que faz o homem ser igual ao outro, aquilo que lhe dá a identidade de pessoa 

humana”; independentemente de se a pessoa humana tem ou não deficiência. Para Lima 

(2010, p. 60), “todos somos diferentes e, por sermos todos diferentes, essa diferença é a 

própria igualdade”. 

5.5   Possibilidades e limitações 

5.5.1 Episódio 08: Fica na cadeira 

Nº Episódio 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração Sessão de 
filmagem 
 

08 Fica na cadeira Crianças percebem a 
semelhança entre o 
boneco cadeirante e 
Mek que é cadeirante; 
e inclui Mek 
indiretamente na 
brincadeira quando 
brinca com o boneco 
“Mek”. 

Mek (M/6;9) criança 
cadeirante; 
Outras crianças: 
Raíssa (F*

2
), Ivo (5;7), 

Nadja Ivo (6;8); 
Pesquisadora 

00:11:20 
00:13:09 

Oficina (Mek) 
09/12/2010 

 

Transcrição: 

A pesquisadora ao tirar o segundo boneco do saco (o primeiro a ser tirado tinha sido o boneco sem deficiência) 

diz: “Vamos ver um outro boneco, aqui tem alguma coisa dura. Toca aqui, Ivo, para tu vê se descobre. Toca 

aqui, Nadja. O que é isso que tem aqui dentro”? Ivo e Nadja apalpam o saco). Ivo diz: É uma madeira e um 

boneco que tem aqui dentro”! Pesquisadora pergunta: “Uma madeiraaa e um...”, “E um boneco”, diz Ivo. 

Pesquisadora replica: “Uma madeira e um boneco. O que é essa madeira? Descobriu!” Raissa apalpa o saco, 

juntamente com Ivo, e Nadja pega um pote com peças de montar. Ivo abre o saco e exclama: “ahahahaaha! 

Achei, achei...”. Ivo retira o boneco cadeirante de dentro do saco; Raissa faz cara de surpresa e Nadja sorri e 

comenta: “Heee he he he he ... um menino de cadeira de rodas igual a Mek”. Ivo diz: “Olha Mek!” ao mesmo 

tempo que se levanta para passear com Mek; as crianças acompanham com o olhar a volta que Ivo faz com o 

                                                           
2
 Idade não informada pela mãe à escola e ao projeto. 
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boneco, passeando pela sala. A pesquisadora comenta: “Um menino de cadeira de rodas igual a Mek”! Ivo: 

“Olha aqui” e passeia novamente com o boneco que chamou de Mek). Pesquisadora olha Mek e pergunta: 

como é que vai ser o nome deste boneco”? As crianças olham para o boneco. Ivo responde: “Mekquinho”. 

Nadja fala: “Mek” e coloca o boneco que representa Mek em sua frente, perto de si, em sua posição de 

professora. A pesquisa pergunta: “Pode ser Mek”? Ivo responde: “Pooode, porque ele é de cadeira de rodas”. A 

pesquisadora diz: ”Porque ele é de cadeira de rodas! E qual a diferença de Mek para Bruno (o boneco sem 

deficiência, que as crianças tinham lhe atribuído o nome Bruno, tomando emprestado o nome de um colega 

“esperto da turma”)? A pesquisadora coloca o boneco sem deficiência ao lado das crianças e continua? Heim 

Nadja? Qual a diferença entre Bruno e Mek”? Ivo joga o boneco para cima e corre para pegar outro brinquedo. 

Nadja pega um rolo de fita durex enquanto pensa; depois fala: “Bruno anda e Mek não anda”. Pesquisadora 

repete: “Bruno anda e Mek não anda”. E acrescenta: “Tem mais alguma outra diferença”? Ivo responde: “Tem 

não” ao mesmo tempo em que pega pedaços de giz e coloca-os dentro de um pote amarelo; Raissa observa. 

Nadja acrescenta: “Tem; tem uma diferença de esse para esse: ele anda, ele corre. Esse não corre, ele fica só na 

cadeira de rodas” e faz o movimento no ar de conduzir uma cadeira de rodas. A pesquisadora pergunta: “Além 

de não correr e não andar, tem mais alguma outra coisa”? Raissa com as mãos cruzadas olha o ambiente; Ivo 

levanta-se e Nadja pega o pote com giz, deixado por Ivo no chão e responde: “Tem. Agora...”. A pesquisadora 

continua: “Tem Raíssa? Além de não correr e não andar, tem mais alguma outra coisa? O que Mac que está na 

cadeira de rodas não faz que Nadja disse que Bruno faz? O quê? As crianças não responderam mais. 

Episódio 08: “Fica na cadeira”  

 
 Figura 65: R. pergunta sobre o que há no saco; Figura 66: Ivo abre o saco do boneco cadeirante; 

 

 
 Figura 67 :Ivo se surpreende com o boneco cadeirante;  Figura 68 : Ivo diz que achou! 
ele diz que não .      

 
 Figura 69 :Nadja compara o boneco com Mek ; Figura 70: Ivo passeia com Mek na cadeira de rodas; 
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 Figura 71 :Nadja diz que Bruno anda e Mek não.;  Figura 72: Bruno anda, corre e Mek não; 

 
 Figura 73 :Nadja faz o movimento da cadeira de rodas; Figura 74 : Raíssa não responde. 

 

 

 No episódio 08, objetivamos discutir o conceito de representação como possibilidades 

e limitações a partir do compartilhamento de significados que as crianças dão ao boneco 

cadeirante ao chamar-lhe de Mek. A representação fora responsável pela inclusão da criança 

com deficiência no grupo do qual ela fazia parte, anteriormente, na mesma sessão. Vale 

lembrar que Mek saiu da sala, porque estava chorando e não tinha se ajustado ao ambiente, 

mesmo com os esforços das crianças de cantarem para que ele pudesse se acalmar e aproveitar 

o momento inicial da rodinha. Para atender Mek, outras atividades com instrumentos 

musicais, mais músicas, movimento e espaço aberto, eram necessários, tal como discutido em 

episódio anterior. 

 No episódio 08, observamos uma analogia feita pelas crianças entre Mek, menino que 

utiliza uma cadeira de rodas para se locomover e o boneco, também cadeirante. Para Pedrosa, 

respaldada em Wallon (1994, p. 113), “nas analogias, mesmo nas mais simples, são as ações 

de resultados semelhantes que se convertem numa espécie de poder simbólico”. 

 Neste trecho do episódio, pudemos observar a analogia feita pelas crianças entre o 

boneco e Mek. Listamos no jogo simbólico: a nomeação do boneco de Mek (ou Mekinho); o 

olhar afetivo para o boneco, que é o mesmo olhar afetivo com o qual elas olhavam Mek e se 

orientavam para ele, minutos antes deste sair da oficina; as emoções de: surpresa da Raissa 

em ver o “boneco”, o entusiasmo de Ivo ao pegar no “boneco” como se o já conhecesse antes, 

a alegria e risadas de Nadja ao ver a semelhança entre o boneco e Mek, quando disse: “Um 

menino de cadeira de rodas igual a Mek”; além da atitude de Ivo ao incluir o boneco na 

brincadeira, quando empurra a cadeira de rodas ao redor de suas amigas; e da atitude de Nadja 
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de incluir o boneco na brincadeira, ao colocá-lo ao lado dela, na “sala de aula”, quando 

desempenha o papel de professora.  

 Para discutirmos a semelhança estabelecida entre Mek e o boneco, traremos a voz de 

Pedrosa (1994, p. 113), quando afirma que “a semelhança é uma qualidade que se desprende 

dos objetos, das ações e que permite uní-los, apesar de serem distintos sob outros aspectos. Na 

medida em que permite associá-los, a semelhança é, em potência, categoria”. Analisemos que 

o pensamento das crianças sobre o boneco e as imagens que fizeram parte da comparação não 

se restringiram, apenas, a qualidade do boneco que permitiu unir com algumas qualidades 

encontradas em Mek, possibilidades e limitações; mas o processo se desenrolou com o apoio 

da linguagem de forma a duplicar a realidade de presença de Mek incluído na brincadeira. 

Esta duplicação envolveu vários aspectos que fazem parte da interação das crianças com Mek 

que é o afeto, as diversas emoções, o tocar, o chamar pelo nome carinhosamente: há um 

momento em que Ivo, não apenas nomeia o boneco, mas se reporta a ele chamando-o de 

Mekinho, enquanto passeia com ele. Conforme Pedrosa, no mesmo texto (p. 112, citando 

Wallon, 1979), a “representação seria o resultado da duplicação do real, ou seja, o 

desdobramento do plano sensível e do concreto em um equivalente, formado de imagens, de 

símbolos e ideias”. 

 A representação de Mek, em sua ausência, é trazida ao plano simbólico por meio da 

linguagem. Pedrosa (1994, p. 114) afirma que “cada representação condensa um conjunto de 

impressões de um certo momento, tende a delimitar-se pelas relações com outras e se 

desenvolve por comparações e oposições”. Conseguimos perceber este fenômeno de modo 

mais explícito quando a pesquisadora pergunta: “Pode ser Mek?” e Ivo responde: “Pooode, 

porque ele é de cadeira de rodas”. 

 Observemos que a limitação de Mek é evocada e reconhecida pelas crianças quando a 

pesquisadora pergunta qual a diferença entre o boneco, Bruno, que não apresenta deficiência, 

e o boneco Mek. Nadja lhe respondeu que Bruno anda e Mek não anda. E mais adiante 

acrescentou: “Tem uma diferença de esse para esse: ele anda, ele corre. Esse não corre, ele 

fica só na cadeira de rodas”. 

 Para Vygotsky apud Cubero e Luque (2004, p. 102): “Os instrumentos de mediação 

dão forma à atividade humana, tanto no plano intrapsicológico como no interpsicológico”. 

Para discutir acerca desta mediação Vygotsky traz como exemplo os signos que tem um 

caráter social e que são produtos das práticas culturais; a atividade humana, portanto, é um 
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fenômeno mediado por signos e ferramentas. Os bonecos e a discussão propiciada por eles, 

meio linguístico, são signos que permitiram uma reflexão entre as crianças sobre as 

possibilidades e limitações de uma criança cadeirante no meio de seu grupo. A pesquisadora 

perdeu a oportunidade, na interação com as crianças, de perguntar o que o boneco cadeirante 

pode fazer além de ficar sentado na cadeira de rodas? E perguntar se existe a possibilidade de 

a criança cadeirante poder andar e poder correr de outra forma que não seja, apenas, com as 

próprias pernas. A utilização do instrumento cadeira de rodas é uma tecnologia cujo uso deve 

ser discutido, também, entre as crianças. 

 As possibilidades e limitações de cada criança podem e devem ser discutidas pelo 

grupo, quando se entende que estes atributos não são características, apenas, de crianças com 

deficiência, mas são realidades para todas as crianças. A representação, a imitação, as 

analogias, as semelhanças e diferenças são pontos de partida para que o professor possa, a 

partir da experiência da criança pensar, juntamente com elas o significado de olhar mais para 

as possibilidades presentes na inclusão do que olhar e parar em meio às limitações de cada ser 

humano. Estas últimas servem como obstáculos para que novas possibilidades sejam recriadas 

na interação. 

5.5.2 O conhecimento sobre deficiência e doença 

 Para discutir acerca das concepções e conhecimentos que as crianças têm sobre a 

deficiência e doença, selecionamos dois episódios que, juntos, podem responder ao 

questionamento: qual a concepção que as crianças têm acerca da deficiência? 

5.5.2.1 Episódio 09: Deficiência e doença 

Nº 
Episódio 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração 
Sessão de 
filmagem 
 

09 
Deficiência ou 
doença? 

Criança discute a 
deficiência como algo 
permanente que não 
sai do corpo; e discute 
as limitações (modelo 
médico de deficiência): 
a “criança com 
deficiência não 
consegue andar” 
 

Natan (criança com 
Síndrome de Down) 
(6;8); 
Outras crianças: 
Sérgio (M/5;11); 
Oilton (M/6;8), 
Darlene (F/5;6); 
Auxiliar de pesquisa; 
Pesquisadora 

00:13:00 a 
00:14:30 
 

Oficina 
Natan 
02/12/10 

 

Transcrição: 
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A pesquisadora comenta: “Daniela é um pouco diferente, deixa eu mostrar aqui! Sérgio! Oilton! Natan! 

Darlene! Essa boneca é diferente, ela parece com alguma criança daqui. Sabe o que ela tem”? Neste momento, 

Sérgio coloca o boneco sem deficiência sentado na almofada, ao lado dele, para ouvir o que a pesquisarora irá 

falar; todas as crianças olham para pesquisadora que continua a falar: “Ela tem... uma das diferenças dela, uma 

das deficiências... ela apresenta uma deficiência, o nome da deficiência dela é Síndrome de Down. Alguém já 

ouviu falar nisso”? Sérgio coloca o boneco sem deficiência ao lado da boneca com Síndrome de Down; Natan 

brinca com massinha. Oilton responde: “Não”. As três crianças olham para o carrinho enquanto Natan continua 

brincando com a massinha. A pesquisadora continua: “Você já ouviu falar nisso”? olhando para Darlene. esta 

balança a cabeça negativamente. Natan manipula a massinha olhando para a massinha, e diz baixinho: “Sim”. A 

pesquisadora não escutou quando que ele falou. Oilton comenta: “Ah tia! É aquela doença que pega assim na 

pessoa e fica o tempo todo”. Ele e Darlene olham para pesquisadora. A pesquisadora pergunta: “É uma doença 

que tem na pessoa e que fica o tempo todo? Como é essa doença”? Oilton continua: “É uma coisa que fica 

assim... uma cola, colada em você (Oilton mostra o braço e fecha os dedos tocando no braço três vezes 

explicando para a pesquisadora. Esta pergunta: “Uma cola”? Oilton responde: “É”. Sérgio pega um caderno na 

caixa de papelão; Darlene arruma objetos em cima da cadeira das bonecas. Pesquisadora continua o diálogo: 

“E qual a diferença entre deficiência e doença? Alguém sabe? Tu sabes Oilton”? Este responde: “A tiaaaa... é 

que a deficiência você não consegue andar e o doente tem que tomar remédio para ficar melhor”. Natan brinca 

com massinha, faz um “U” de cabeça para baixo, no chão; Sérgio brinca com um cubo. Pesquisadora prossegue: 

“Ah! Vocês ouviram o que ele falou? O doente é aquele que tem que tomar remédio para ficar melhor e a 

deficiência é aquela que ele não pode andar; não é”? Darlene concorda: “É”. 

Episódio 09: Deficiência ou doença?  

 
 Figura 75: Oilton diz que a boneca parece Figura 76 : O olho do boneco parece olho de chinês; 
com criança;  

 

 
 Figura 77: Pesquisadora diz que a boneca é    Figura 78: Crianças não ouviram falar em SD 
 
diferente  

 
 Figura 79: Natan diz sim (ouviu falar em SD); Figura 80: Sérgio diz que SD é doença que pega  
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                                                                                    na pessoa; 
 

 
 Figura 81: Sérgio acha que é uma doença que fica   Figura 82 : Sérgio dá o conceito de deficiência 
Colada                                                                                            e doença. 

 

5.5.2.2 Episódio 10: O deficiente vai à escola, o doente não 

Nº Episódio 
 

Sinopse do Episódio Participantes Duração Sessão de 
filmagem 
 

10 “O doente fica em 
casa, o deficiente 
vai para escola” 

Criança percebe a 
diferença entre 
deficiência e doença 
quando afirma que o 
doente fica em casa e 
o deficiente vai para 
escola 

Ryan (M/5;6) (Baixa 
Visão); 
Tito (M/ 5;10) 
(Surdo); 
Outras crianças: 
Estevão (M/5;11),  
Tom (M/6;3), 
Talita (F/6;5); 
Pesquisadora 
 
 

00:24:08 
00:26:42 

Oficina 
Ryan 
Tito 
09/12/10 

 

 

Transcrição: 

Talita: “Ele tá doente”. Ela coloca o boneco cadeirante, com a ajuda de Tito, em cima da cadeira e olha para 

pesquisadora. Esta pergunta: “Ele tá doente”? Talita responde: “Tá doente das pernas. Pesquisadora continua: 

“Ah! Ele tá doente das pernas. O que ele tem nas pernas”? Tito pega o boneco que está na cadeira. Tom 

comenta: “A perna tá troncha”, ao mesmo tempo em que olha para a atividade de Tito de levar o boneco de 

um lugar para o outro. Pesquisadora pergunta: “A perna tá troncha, é”? Tito pega o boneco cadeirante e 

passeia com ele, empurrando a cadeira de rodas. Ryan, que faz o papel de Diretor da escola, diz: “Atenção 

alunos! Eu já vou que é hora do recreio; daqui a um minuto, pausa para o recreio”. Tom olha para Ryan. Talita, 

que faz o papel de professora, diz: “Nem lancharam ainda”! Ela organiza as peças dentro de um pote. Ryan diz: 

“Não tem lanche, ué”! Coincidentemente, Tom fala na mesma hora, com cara de tristeza “Depois é que vai 

lanchar. A prefeitura me avisou que o lanche, olha só”. Ryan olha para todos. Talita diz: “A atividade de 

hoje...”! Tito brinca com o boneco cadeirante; Talita escreve no quadro; Tom pega a cadeira do cadeirante; 

Estevão brinca com peças de montar. Ryan diz: “não tem atividade coisa nenhuma”! (Sentado na mesa do 

diretor, ele pega um armário e o coloca virado sobre as cadeiras para fazer a mesa do diretor). Ele bate palmas 

quando quer se pronunciar. Talita retoma sua fala: (ela não escuta o diretor) A atividade hoje é... Ryan 

interrompe ao dizer: “A professora, a prefeitura ligou dizendo (bate palmas enquanto fala) que não tem mais 

dinheiro para fazer lanche, pra comprar comida pra fazer gente, pra vocês lancharem; a escola não tem mais 

dinheiro para o lanche. Tilili li lim, tocou pra recreio! Alunooos vocês podem ficar no recreio”! Tom comenta: 

“Só vai lanchar quando for a hora de lanchar”. Tom olha para Ryan e passeia entre os bonecos e os colegas. (Há 
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muito barulho no lado externo da sala não dando para escutar a conversa entre a pesquisadora e Tom). 

Pesquisadora diz: “Ô Tom, qual é a diferença... (uma fila de crianças passa ao lado da sala, o telefone toca, uma 

professora fala com outras; e as crianças da oficina ficam dispersas) ..., qual é a diferença entre a criança 

doente e a criança deficiente, qual é? Qual a diferença entre a criança doente e a criança deficiente”? Tom 

responde: “Um fica em casa” (ele escreve no quadro enquanto responde a pesquisadora). Pesquisadora 

continua: “Qual fica em casa”? Tom responde: “O doente”. Pesquisadora: “E o deficiente”? Tom: “Vem para a 

escola”. A pesquisadora repete: “O deficiente vem para escola”. Tito traz a cadeira de rodas para o boneco com 

deficiência física. Ryan diz: “Vá lá no banco se sentar! Alunos pode sentar aí”. 

Episódio 10: “O doente fica em casa o deficiente vai para escola”  

 
Figura 83: Tito comenta sobre a diferença            Figura 84: Tito passeia com o boneco 
dos olhos da boneca com SD                                           cadeirante 

 

 
Figura 85: Pesq. usa prancha para lembrar                  Figura 86: Talita diz que o boneco 
os papéis dos bonecos                                                      cadeirante está doente 

 
Figura 87: O diretor (em pé) pede a atenção     Figura 88: Diretor sentado na mesa dá  
dos alunos                                                                ordens à professora e aos alunos 

 

 
Figura 89: Pesq. pergunta a Tom a diferença     Figura 90: Tom diz que o doente fica em casa 
entre deficiente e doente 
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Figura 91: Tom diz que o deficiente vem pra   Figura 92: Tito traz a cadeira para o 
Escola                                                                              deficiente 

 

 

 

Os episódios 09 e 10 são muito esclarecedores porque além de nos fornecer a 

concepção das crianças sobre a diferença entre doença e deficiência apontam para o olhar 

destas na instituição escolar. As crianças utilizam, na prática, o modelo médico e o modelo 

social quando, na enunciação, discorrem que há uma limitação do doente que é aquele que 

não pode ir à escola porque está em tratamento e a limitação do deficiente que é, no caso da 

deficiência física, o não ter condições de andar; mas, neste caso está em plena atividade 

social, garantidos seus direitos de ir e vir, a justiça social inclusiva de ter acesso à educação. 

A análise dos dois episódios revela: 

 

Concepções Episódio 09 Episódio 10 Observações 

Deficiência “É aquela doença que pega 

assim na pessoa e fica o tempo 

todo.” 

“É uma coisa que fica assim... 

uma cola, colada em você”. 

(Oilton mostra o braço e fecha 

os dedos, tocando no braço três 

vezes). 

O deficiente vem 

para escola. 

As crianças entendem que a 

deficiência é uma perda (de 

alguma função psicológica, 

fisiológica ou anatômica) 

permanente; o caráter 

permanente pôde ser 

interpretado pela “cola” que fica 

na pessoa e que não sai. Esta 

limitação ou perda permite que 

a criança possa ir para a escola 

ou fazer outras atividades fora 

de casa. 

Doença O doente tem que tomar 

remédio para ficar melhor. 

O doente fica em 

casa. 

Há a percepção de que a doença 

requer um tratamento com 

remédios para uma reabilitação 

daquele que sofre a enfermidade 

e que a mesma é temporária. 

Diferença Ah tiaaaa... é que a deficiência 

você não consegue andar e o 

doente tem que tomar remédio 

para ficar melhor.  

[O barulho externo 

da sala dificulta a 

compreensão da 

fala da criança] 

A enfermidade pode ser 

finalizada com um tratamento; e 

a deficiência, neste caso, fora 

marcada, apenas, com o modelo 

médico de limitação ou 
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restrição para fazer algo. 

 

 Observemos como as crianças reproduzem e interpretam, objetivamente e de forma 

clara, os conceitos de deficiência e doença. Contudo, precisamos observar a gênese do 

conceito de deficiência trazido pelas crianças. Este é marcado, principalmente, pelo modelo 

médico que circula em nossa sociedade: a deficiência é uma limitação porque a criança que a 

tem não pode andar; contudo pode ir à escola. De fato, interpretaram que o deficiente pode ir 

à escola, garantindo-lhe o direito fundamental à educação, direito este defendido pelo modelo 

social, não deixando de apontar as limitações existentes no modelo médico de doença e 

deficiência. Barbotte, Guillemin, Chau, e the Lorhandicap Group (2001, p. 79) discutem a 

definição de deficiência:  

“Deficiência diz respeito a aspectos físicos da saúde; deficiência tem a ver com a 

perda de capacidade funcional resultante de um órgão prejudicado; deficiência é 

uma medida do social e cultural consequência de uma deficiência ou incapacidade; e 

relacionados com a saúde da qualidade de vida significa saúde, avaliada pelo 

indivíduo em causa”.  

Barbotte, Guillemin, Chau e the Lorhandicap Group (2001, p. 79), distinguem, ainda, os 

termos incapacidade, deficiência e desvantagem que fazem parte de nossa sociedade: 

“Incapacidade é a restrição ou incapacidade de realizar uma atividade na forma ou 

dentro dos parâmetros considerados normais para um ser humano, principalmente 

resultantes de deficiência. Prejuízo é qualquer perda temporária ou permanente ou 

anomalia de uma estrutura do corpo ou função, seja fisiológica ou psicológica. Uma 

deficiência é um distúrbio que afeta as funções que são essencialmente mentais 

(consciência, memória) ou sensorial, os órgãos internos (rim, coração), a cabeça, o 

tronco ou nos membros. Desvantagem é o resultado de uma deficiência ou 

incapacidade que limita ou impede o cumprimento de uma ou várias papéis 

considerados normais, dependendo da idade, sexo e fatores sociais e culturais”. 

Nos dois episódios, observamos que as crianças expressam o conceito social de 

incapacidade quando abordaram o fato do deficiente não poder caminhar; discutiram o 

conceito de prejuízo quando refletiam sobre uma perda temporária ou aparente; definiram 

deficiência e desvantagem como uma limitação, o fato da criança com deficiência não poder 

andar (observada no modelo médico presente na sociedade). Além da reprodução de 

concepções presentes na sociedade, as crianças interpretaram que a criança com deficiência 

tem condições de ir à escola. 

A pergunta que levantamos é: a partir de quê aspectos as crianças interpretaram o 

conceito de deficiência? Diniz, Barbosa e Sandtos (2009, p. 62) apresentam um quadro com 
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percentagem de pessoas com deficiência no Brasil e como este número fora baseado no 

modelo médico de deficiência que é predominante na sociedade: 

“O Brasil assinou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 

2008. Isto significa um novo conceito de incapacidade deve orientar as ações 

políticas para garantir justiça para essa população. De acordo com o Censo 2000, 

14,5% dos brasileiros são pessoas com deficiência (IBGE, 2000). Os critérios 

utilizados pelo Censo 2000 para calcular o tamanho da população com deficiência 

foram marcadamente biomédicos, tais como dificuldade em ver, ouvir, ou em 

movimento. Isto é devido não só ao modelo biomédico atualmente em vigor no 

planejamento e na gestão de políticas públicas para esta população em Brasil, mas 

principalmente devido à dificuldade de medir o que é considerado a participação 

restrição pela interação entre o corpo e o ambiente social”.  

As crianças brincando com seus pares assimilam, interpretam e produzem cultura. A 

expressão cunhada por Corsaro, em seu trabalho, “reprodução interpretativa e cultura de 

pares” define o fenômeno que observamos nos episódios 09 e 10. Pedrosa e Santos apud 

Corsaro (2009, p. 52) explicam que: 

 “O termo interpretativa “captura os aspectos inovadores da participação da criança 

na sociedade, indicando o fato de que as crianças criam e participam de suas culturas 

de pares singulares por meio da apropriação de informações do mundo adulto de 

forma a atender aos seus interesses enquanto crianças. Já o termo reprodução 

“significa que as crianças não apenas internalizam a cultura, mas contribuem 

ativamente para a produção e mudança cultural. Significa, também, que as crianças 

são circunscritas pela reprodução cultural. Isto é, crianças e suas infâncias são 

afetadas pela sociedade e culturas das quais são membros”. 

A explicação de Corsaro é relevante por entendermos que as crianças não apenas se 

apropriam de informações do mundo adulto como interpretam e constroem estas informações. 

Ao referir-se à reprodução, Corsaro explica que este conceito implica, também, na 

“legitimação”, “manutenção da ordem cultural” na brincadeira.  

A concepção de deficiência como “um tipo de doença que pega assim na pessoa e fica 

o tempo todo” e “que a deficiência você não consegue andar” pode ser a legitimação da 

definição médica de deficiência restrita aos aspectos físicos como o “pegar” ou “adquirir” 

determinada deficiência por contágio de alguma virose ou doença antes, durante ou após o 

nascimento da criança. A definição não está errada, pelo fato de que algumas deficiências se 

originam com algumas doenças; e as deficiências possuem o caráter duradouro; mas limitar a 

deficiência a uma doença; é uma concepção restrita do termo deficiência, comumente 

observada na sociedade. 

Observemos a reprodução interpretativa “adequada” que a criança fez ao dizer “o 

deficiente vem para escola” e “o doente fica em casa”; neste momento, a criança interpreta, 
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em outras palavras, que o deficiente tem condições de ir à escola e é natural que o deficiente 

vá a escola porque faz parte do direito à educação como qualquer outra criança sem 

deficiência. Segundo Pedrosa e Santos (2009, p. 54): 

“Por meio da brincadeira, a criança não apenas torna concretas essas significações 

aprendidas, como ela se apropria transformando-as em ação. Isto torna evidente o 

caráter experimental da brincadeira que permite às crianças a apropriação e a 

estruturação de múltiplos significados dos objetos sociais e dos comportamentos 

considerados “adequados” em sua cultura.” 

O partilhar dos comportamentos que estão presentes e considerados adequados é a 

forma de acrescentar informações, modificá-las, discuti-las a fim de que a brincadeira, com os 

novos significados, tome o direcionamento planejado pelos participantes. Observamos que a 

partir do episódio 10, podemos conferir outros exemplos, do fenômeno da reprodução 

interpretativa em cultura de pares, quando Ryan assume o papel de diretor e informa que não 

tem lanche; não tem atividade; e que a prefeitura ligou dizendo que não tem mais dinheiro 

para fazer lanche, pra comprar comida, etc. Também confere-se a interpretação de Talita, no 

papel de professora, tentando definir qual será a atividade de hoje. 

Sabemos que é possível que alguns acontecimentos da realidade do CMEI sejam 

reproduzidos, como o fato de que a Prefeitura (Secretaria de Educação) possa avisar na sala, 

através do diretor, que não há lanche para as crianças; e que conversas dos professores 

possam revelar que a razão de não ter o lanche seja por falta de recursos financeiros. Mas, 

entendemos que o autoritarismo demonstrado no papel do diretor, passa, provavelmente, pela 

recriação do personagem que detém algum poder na escola. É possível, esta interpretação, por 

causa do caráter experimental da brincadeira que permite a estruturação de múltiplos 

significados dos comportamentos sociais: Talita: “A atividade de hoje...”! Ryan retruca: 

“não tem atividade coisa nenhuma!” (sentado na mesa do diretor, ele bate palmas quando 

quer se pronunciar). 

 Sabendo que a criança representa o mundo e interpreta seu mundo, entendemos que 

brincadeiras de escolinha, de casinha e outras que abordem a temática da deficiência podem 

ser importantes para colaborar na ressignificação da cultura que é produzida pelas crianças. 

Analisemos o que Diniz, Barbosa e Santos (2009, p. 61) apontam sobre o modelo social de 

deficiência:  

“deficiência não se limita a uma lista de doenças e deficiências que vêm a partir do 

conhecimento biomédico (DINIZ et al., 2009, p. 21). Deficiência é agora 
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considerada como os padrões de desigualdade que são impostas por ambientes com 

barreiras em um corpo com deficiências”. 

A deficiência, portanto, deve ser discutida na escola em função do modelo social, 

modernamente aceito por não restringir a deficiência a limitações corporais ou barreiras 

atitudinais; mas o possibilitar os direitos humanos a todas as crianças de forma igual. 

Questionamo-nos, nestes últimos episódios, como temos concebido a deficiência e quais 

barreiras temos acrescentado à vida das crianças com deficiência? Ainda perguntamos, como 

as crianças, como na prática, podemos reinterpretar a nossa cultura e significar nossos 

valores? 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nesta pesquisa, concepções infantis sobre a inclusão de crianças com deficiência: um 

estudo a partir do brincar, pudemos identificar as concepções das crianças sem deficiência 

sobre a inclusão das crianças com deficiência na Educação Infantil. Os tópicos de discussão 

analisados, retirados dos episódios, foram: a afetividade e a emoção, o acolhimento, 

comunicação, socialização, diferenciação, representação e as concepções das crianças. 

Vejamos no quadro, a seguir, os dados revelados nesta pesquisa: 

QUADRO COM OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

TÓPICOS EPISÓDIO A INTERAÇÃO DA CRIANÇA 

COM DEFICIÊNCIA E DA 

CRIANÇA SEM DEFICIÊNCIA 

CONCEPÇÃO DA 

CRIANÇA SEM 

DEFICIÊNCIA 

Afetividade e 

emoção 

Ep.01 A emoção é responsável por unir as 

pessoas entre si. 

As reações da criança com 

Deficiências Múltiplas não 

são frutos do acaso; a criança 

expressa suas emoções 

instadas pelas situações que 

vivencia.  

Acolhimento Ep. 02 As crianças sem deficiência foram 

reguladas pelo choro da criança com 

deficiência, e este choro parecia indicar 

a música preferida de Mek. 

O próprio Mek (criança com 

Deficiências Múltiplas) 

selecionou as músicas 

mesmo sem verbalizar. A 

criança com deficiência é 

agente de suas escolhas. 

 

Comunicação Ep. 03 

Ep. 04  

 

A criança sem deficiência colabora 

para que o surdo se comunique com o 

pesquisador e com os outros; Erivaldo 

se utiliza do toque no colega, do olhar 

e se utiliza do gesto de apontar para 

significar o seu discurso; 

No episódio 04, Oilton argumentou 

que falava no lugar de Natan, criança 

com Síndrome de Down porque “ele 

não sabia falar”; também as crianças 

sem deficiência esperaram um tempo 

diferenciado para que a criança com 

Síndrome de Down falasse sozinho o 

seu nome. 

Ainda no Episódio 04, antes mesmo de 

as crianças sem deficiência 

responderem por Natan, o ato de 

esperar de Darlene e Oilton para que 

Natan falasse por si, foi significativo; 

já é uma compreensão do direito de 

Natan de verbalizar seu nome, mesmo 

demorando. Para a surpresa e alegria 

de Oilton e Darlene, Natan disse a 

última sílaba de seu nome, ao ser 

perguntado pela pesquisadora. 

 

As crianças surdas utilizam o 

campo visual e o tato para 

aprender e para se 

comunicar. A criança com 

deficiência se comunica com 

seus parceiros. 

 

Eles olharam a criança com 

Síndrome de Down como 

alguém que pode falar ao 

seu modo e ao seu tempo; 

Socialização Ep. 05 A interação repercutiu diretamente na 

resposta neuropsicomotor de René. Ela 

A menina sem deficiência 

viu a criança com deficiência 
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não foi estimulada unicamente por 

medicamentos, mas pela interação que 

promove momentos de estimulações 

diversas: o riso que é resultado de 

cócegas e o contrair os músculos para 

brincar de esconder-se.  

A cócega é importante para o 

tratamento da criança que possui 

Síndrome de West e que é 

medicamentada com VGB. 

 

como parceiro capaz de 

brincar; espontaneamente 

brincou de fazer cócegas, 

além de ter acolhido René 

com demonstração de afeto. 

Diferenciação Ep. 06 Em um fragmento do episódio Diva 

falou: “É, mas ele não entende não”! 

(apontando para Tito). Erivaldo 

comenta: “Mas ele vai entendendo as 

coisas (fez gestos de enrolar os braços 

como se dissesse que aos poucos) e 

Tito vai entendendo o que nós 

falamos”. Neste momento, entendemos 

que Erivaldo tem a preocupação com 

os termos que ele deve utilizar para 

definir uma criança surda. Neste 

episódio, entendemos que discutir as 

diferenças entre as crianças é um 

elemento essencial para que haja a 

aceitação do outro. 

No episódio 07, observamos a 

identificação da criança sem 

deficiência para com a criança com 

deficiência; onde a diferença não foi 

obstáculo para a aceitação do outro. 

Neste episódio, encontramos um 

exemplo de altruísmo por ter a criança 

sem deficiência deixado o seu papel de 

prestígio social na brincadeira, para ter 

um papel sem prestígio, buscando uma 

semelhança com a criança com 

deficiência. 

A criança sem deficiência 

tem a sua própria ideia 

acerca da diferença, quando 

Erivaldo inclui a criança 

surda ao dizer que “ele vai 

entendendo”; e a outra 

criança sem deficiência age 

com exclusão ao afirmar que 

o surdo não pode entender 

uma conversa.  

As crianças têm dúvidas 

sobre as diferenças e 

deficiências e estas devem 

ser discutidas. 

 

A criança sem deficiência 

não vê a diferença como 

elemento negativo na 

interação; antes, a diferença 

não é levada em 

consideração quando a 

aceitação do outro vem em 

primeiro lugar. 

 

A imitação é um recurso 

utilizado que aproxima a 

criança sem deficiência da 

criança com deficiência; o 

modelo a ser imitado foi o 

de uma criança com baixa 

visão. 

  

Representação Ep. 08 Listamos no jogo simbólico: a 

nomeação do boneco de Mek (ou 

Mekinho); o olhar afetivo para o 

boneco, o entusiasmo de Ivo ao pegar 

no “boneco” como se o já conhecesse 

antes, a alegria e risadas de Nadja ao 

ver a semelhança entre o boneco e 

Mek, quando disse: “Um menino de 

cadeira de rodas igual a Mek”; além da 

atitude de Ivo ao incluir o boneco na 

brincadeira (...); 

A inclusão não pôde ser feita 

apenas no plano do visível; 

antes a inclusão fora feita 

através da memória 

associada ao acolhimento da 

criança sem deficiência para 

com a criança com 

deficiência. As crianças 

fizeram comparações do 

boneco cadeirante com a 

criança cadeirante e por meio 

destas pudemos observar o 

fenômeno da inclusão. 

 

 

Concepções das 

crianças 

Ep. 09 

Ep. 10 

As crianças reproduzem e interpretam, 

objetivamente e de forma clara, os 

As crianças reproduzem e 

interpretam a sua própria 
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conceitos de deficiência e doença. As 

crianças interpretaram, também, que o 

deficiente poderia ir à escola, 

garantindo-lhe o direito fundamental à 

educação, direito este defendido pelo 

modelo social, não deixando de 

apontar as limitações existentes no 

modelo médico de doença e 

deficiência. 

 

cultura; são agentes 

criadores e questionadores 
da manutenção da ordem 

social. 

 

Observemos os resultados da pesquisa para entender a inclusão sob a perspectiva da 

criança. No que diz respeito à afetividade, afirmamos que o comportamento afetivo pode 

contribuir para o fenômeno da inclusão de crianças com deficiência por ser a emoção 

responsável por unir as pessoas entre si:  

À emoção compete o papel de unir os indivíduos entre si por suas razões mais 

orgânicas e mais íntimas, e essa confusão deve ter por ser consequência ulterior as 

oposições e os desdobramentos dos quais poderão gradualmente surgir as estruturas 

da consciência. (WALLON, 2008, p. 124). 

 

Estas informações foram relevantes porque demonstraram que as reações da criança 

com Deficiências Múltiplas não foram frutos do acaso e da desorganização intelectual; antes, 

Wallon (2008, p.124)) destacou que todas as emoções são vinculadas à maneira como o tônus 

se forma, conserva-se ou se consome. Os movimentos diários circulares e repetitivos de 

Sócrates como o mexer a cabeça para a direita e esquerda, enquanto anda ou quando parado, 

são, em alguns momentos da interação com Ada, alterados para diferentes movimentos 

tônicos como o puxar a colega para perto de si. Segundo Wallon, a emoção é a primeira forma 

de comunicação e união entre os seres humanos. Este autor entende que as emoções não se 

restringem às reações positivas; nem tão pouco as vê como reações incoerentes e tumultuadas 

porque ela não pode ser encaixada em uma lógica linear. Galvão (2008, p. 59) explica que 

Wallon busca apreender a função complexa da emoção no corpo humano e social:  

 

“As emoções são reações organizadas e que se exercem sob o comando do sistema 

nervoso central. O fato de contarem com centros próprios de comando, situados na 

região subcortical, indica que possuem uma utilidade”.  

 

Observemos a partir de Wallon (2008, p. 124) e do primeiro episódio que a emoção 

tem a sua utilidade e que as crianças com deficiência podem e devem se beneficiar com a 

emoção e a afetividade resultante da interação com a criança sem deficiência. 
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O acolhimento é o segundo tópico de discussão de nosso trabalho e pudemos perceber 

nos resultados que, no segundo episódio, além das crianças cantarem músicas para a criança 

com deficiências múltiplas, observamos que elas souberam acolhê-lo com gestos, toques, 

sons, como bater as mãos no chão, e carinho. Alguns trechos do episódio foram reveladores 

desse acolhimento: “Nadja abre os braços faz o gesto do gavião para pegar Mek; e depois ela 

toca com as mãos no rosto de Mek”. Observemos que o acolhimento das crianças foi regulado 

pela comunicação não verbal de Mek, pois desde o primeiro momento da rodinha, Mek nos 

indicou com seu choro que a situação a qual ele se encontrava não estava confortável para ele. 

O choro de Mek regulou a ação da ADI, da pesquisadora e das crianças quando estas tiveram 

a ideia de cantar músicas. Com a inclusão da música e de sons como o bater palmas 

percebemos a orientação do olhar da criança com Deficiências Múltiplas para a atividade de 

cantar em grupo. O pesquisador iniciou a atividade na rodinha sugerindo que as crianças 

cantassem uma música para Mek; mas a emoção das crianças ao ver que suas canções lhe 

causavam uma reação positiva (sem choro) e regulava a orientação de sua atenção foi a 

responsável por iniciar outras músicas por parte das crianças com uma velocidade tal que Mek 

não tivesse grande tempo para chorar. As variações entre choro e silêncio ao ouvir os 

parceiros cantarem apontam, possivelmente, para a individualização de Mek pelo exercício de 

sua vontade revelada nos mínimos gestos e articulações do tônus. O próprio Mek selecionou 

as ações que “melhor serviam para o contágio da emoção”, a saber: a música, elemento 

importante para a interação deste com as outras crianças. 

A comunicação não verbal é outro tópico que permite observar como a criança sem 

deficiência (Erivaldo) compreende a outra que tem surdez. A colaboração de Erivaldo é 

baseada no respeito pela comunicação singular do outro. Observamos que ele percebe que a 

pesquisadora insistia com Tito (criança surda) para que dissesse seu próprio nome, sem ter se 

contentado com o fato de ele (Erivaldo) ter dito o nome de Tito, antecipando-se esta criança. 

Erivaldo, então, passa a explicar a Tito o que a pesquisadora desejava saber. Para isto, ele se 

utiliza do toque no colega, do olhar e do gesto de apontar para significar o seu discurso. 

Respeitar as singularidades dos componentes da sociedade, para Mainieri (2011, p. 51), 

“passou a ser uma condição sine qua non, a começar pelos espaços que devem garantir o 

acesso, permanência e o trânsito de todos, independente das necessidades especiais, tipos, 

graus de comportamentos que possui.” Erivaldo, entendendo a especificidade da comunicação 

de Tito e não conhecendo a LIBRAS utiliza-se de aspectos fundamentais que fazem parte da 

comunicação com a criança surda: o campo visual, o toque quando necessário e o fazer gestos 
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a partir de elementos espaciais do corpo humano. O gesto de apontar de Erivaldo paria ter a 

motivação de cooperar com a compreensão da pergunta feita pela pesquisadora. O gesto de 

tocar no colega apontar para si e apontar para ele tinha como objetivo do ato de fala informar 

algo que fora útil na conversação realizada na rodinha.  

Para compreender como a comunicação da criança com Síndrome de Down foi 

importante para sua inclusão no grupo de crianças sem deficiência analisamos os episódios 04 

e 05. Nestes pudemos observar como as crianças sem deficiência aprenderam sobre a 

relevância do esperar para que a criança com Síndrome de Down, Natan, tivesse oportunidade 

de expressar ao seu modo a sua palavra. Na primeira oficina, 02/12/10, Oilton argumentou 

que falava no lugar de Natan porque “ele não sabia falar”; Natan chama-se de “Motz”; e 

Darlene balançava o dedo negativamente para dizer que o nome dele não era Motz. Na oficina 

do dia 14/12/10, foram sorteadas outras crianças, dentre elas, novamente, Darlene e Oilton e 

no momento de iniciar a oficina, antes mesmo de responderem por Natan, o ato de esperar de 

Darlene e Oilton para que Natan falasse por si, foi significativo; já é uma compreensão do 

direito de Natan de verbalizar seu nome, mesmo demorando. Para a surpresa e alegria de 

Oilton e Darlene, Natan disse a última sílaba de seu nome, ao ser perguntado pela 

pesquisadora. 

Porto-Cunha e Limongi (2008) observaram como crianças com Síndrome de Down 

(SD) se comunicam (verbal, vocal e gestual) com um adulto em situação de brincadeira. Estes 

episódios são caros por nos fazer refletir como a comunicação e a socialização podem ser 

elementos importantes para o desenvolvimento da criança com SD. O permitir que o outro 

tenha vez e voz na rodinha e na sala é contribuir para o fenômeno da inclusão social de 

crianças com SD na turma; é também dar oportunidade para as crianças perceberem o quanto 

o outro com SD é capaz de realizar, mas com um tempo diferenciado: o tempo de espera que 

foi conseguido e vivenciado pelas crianças na última oficina com Natan. 

O que dizer acerca da interação social para a criança com deficiência e os benefícios 

desta para todas as crianças, inclusive para a criança com Esclerose Tuberosa, Síndrome de 

West e ADNPM? René, criança com Esclerosa Tuberosa e ADNPM algumas vezes, teve um 

recreio separado das outras crianças por não conseguir interagir ou por ser, algumas vezes, 

agressivo com as outras crianças. Separar o recreio de René do recreio de outras crianças é 

não compreender que o ser humano é eminentemente social e que precisa do outro para se 

constituir enquanto indivíduo partícipe de um corpo social. Para Piaget e Inhelder (2009, p. 
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106), “[...] todos aceitam o caráter não dissociável e paralelo dos desenvolvimentos cognitivo 

e afetivo ou social [...]”. Compreendermos que a interação social foi importante porque agiu 

diretamente no desenvolvimento neuropsicomotor de René. Vimos que este desenvolvimento 

não foi estimulado unicamente por medicamentos, mas pela interação que promove momentos 

de estimulações diversas; inclusive, estimulações no tônus da criança como: o riso que é 

resultado de cócegas e o contrair os músculos para brincar de esconder-se atrás da árvore. 

Observamos os aspectos orgânicos da cócega e o efeito terapêutico que a cócega deu para a 

criança; a partir das explicações, abaixo, pudemos inferir e ter como hipótese: como a cócega 

é importante para o tratamento da criança que possui SW; para Wallon (1995, p. 72): 

Sendo a cócega geradora de tônus, as descargas de tônus eram então compensadas 

incessantemente e não podiam atingir o grau de hipotonia total que se traduz por 

uma síncope.” 

Mesmo sem ter conhecimento disso, a menina que espontaneamente brincou de fazer 

cócegas, além de ter acolhido René com demonstração de afeto, pôde proporcionar-lhe um 

momento de exercitar seu tônus e, de resto, seu corpo. A criança com SW incluída nas 

interações com crianças sem deficiência tem ganhos adicionais como esses, comparadas a 

outras com rotinas mais restritas de interações sociais. A criança sem deficiência viu a criança 

com deficiência como um parceiro capaz de brincar, de agir e de participar ativamente de uma 

proposta. 

Compreendemos que o processo de comparação entre as crianças  relaciona-se com o 

acolhimento e parceria das crianças quando ocorre a percepção das diferenças entre elas, 

concordamos com Carvalho (2005, p. 39) que “as diferenças não interferem nas relações 

interpessoais e nem geram estigmas.” 

No episódio 06, encontramos os conflitos de percepções, negociações de opiniões e 

aprendizagens acerca da diferença que existe na criança com deficiência, nesta caso, uma 

criança surda. 

A expectativa de Erivaldo foi de encontro à de Diva sobre a diferença entre a criança 

surda e a criança ouvinte porque Diva não acreditou na capacidade comunicativa de Tito, 

criança surda, apesar de evidências contrárias que são observadas nas interações durante a 

brincadeira de escolinha. Em um fragmento do episódio, Diva falou: “É, mas ele não entende 

não”! (apontando para Tito). Erivaldo comenta: “Mas ele vai entendendo as coisas (fez gestos 
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de enrolar os braços como se dissesse que aos poucos) e Tito vai entendendo o que nós 

falamos!” Esta evidência aponta para os questionamentos que as crianças sem deficiência têm 

sobre as peculiaridades da comunicação da criança surda e as diferentes posturas adotadas 

pelas crianças sem deficiência. Num segundo momento, entretanto, Erivaldo apresenta seus 

questionamentos ao compartilhar aspectos de nossa microcultura que tenta discutir a surdez 

da criança ou a nomenclatura desta deficiência, buscando palavras ou expressões alternativas 

para se referir a Tito: “Surdo não! Ele é de... (faz voltas com as mãos em torno do seu ouvido) 

não tem... não escuta. Usa Aparelho!”. Neste momento, entendemos que Erivaldo tem a 

preocupação com os termos que ele deve utilizar para definir uma criança surda. Neste 

episódio, entendemos que discutir as diferenças entre as crianças é um elemento essencial 

para que haja a aceitação do outro. A aceitação da diferença significa, nesse contexto, uma 

atitude inclusiva; bem como, a admiração pelos aspectos que envolvem o outro. A ideia de 

diferenciação além de ser um tópico importante a ser discutido nas práticas pedagógicas do 

professor para incluir a criança com deficiência faz parte do processo cotidiano de 

desenvolvimento da criança. A diferenciação é um conceito-chave na psicologia walloniana e 

pode, segundo Galvão (2008, p. 49), “ser melhor compreendida se acompanharmos o 

processo de formação da personalidade tal como descrito por esta teoria”. Objetivamos, neste 

episódio, refletir como processos que são intrínsecos ao desenvolvimento da criança tais como 

o sincretismo e diferenciação eu/outro são importantes para a compreensão e efetivação dos 

processos inclusivos na escola.  

No episódio 07, observamos a identificação da criança sem deficiência com a criança 

com deficiência; a diferença não foi obstáculo para a aceitação do outro. Pudemos perceber 

que Ryan, criança com baixa visão, escolhe o papel social de faxineiro porque deseja brincar 

com o carrinho. Provavelmente, ele achou que o brinquedo era parecido com o objeto de 

trabalho de um faxineiro. Ariel, criança sem deficiência, escolheu ter o mesmo papel social de 

Ryan, mesmo quando ele mais tarde descobrira que Ryan não decidira pelo papel de prestígio 

de professor; mas que ele tinha escolhido o papel de faxineiro. Neste episódio, encontramos 

um exemplo de altruísmo por ter a criança sem deficiência deixado o seu papel de prestígio 

social na brincadeira para ter um papel sem prestígio social, buscando uma semelhança com a 

criança com deficiência. Wallon (1934/1986, p. 38) discute que o altruísmo é:  

a existência e a personalidade do outro que se tornam razão para agir e, às vezes, 

para sacrificar-se, com plena consciência do sacrifício. O altruísmo implica uma 
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individualização de si e do outro, que permite discernir, confrontar e combinar os 

interesses respectivos. 

A imitação, neste episódio, foi um recurso utilizado para aproximar a criança sem deficiência 

da criança com deficiência. Para Pedrosa (1994, p. 112), “seguindo a interpretação waloniana, 

entende-se o processo de imitação como um estado de fusão e diferenciação entre o sujeito e o 

modelo. E este modelo é a princípio o outro”. O episódio “Vou ser igual a ele” é relevante 

para nossa análise porque expõe como modelo a ser imitado, uma criança que possui baixa 

visão.  

 O próximo tópico que entendemos ter sido um caminho para inclusão foi a 

representação da criança com deficiência inferida em meio às brincadeiras. No episódio 08, 

discutimos o conceito de representação como possibilidades e limitações a partir do 

compartilhamento de significados que as crianças deram ao boneco cadeirante ao chamar-lhe 

de Mek, criança com deficiência. A representação fora responsável pela inclusão da criança 

com deficiência no grupo do qual ela fazia parte, anteriormente, na mesma sessão. Neste 

trecho do episódio, pudemos observar a analogia feita pelas crianças entre o boneco e Mek. 

Listamos no jogo simbólico: a nomeação do boneco, chamado de Mek (ou Mekinho); o olhar 

afetivo para o boneco, que é o mesmo olhar afetivo com o qual elas olhavam Mek e se 

orientavam para ele, minutos antes deste sair da oficina; as emoções de surpresa de Raissa em 

ver o “boneco”; o entusiasmo de Ivo ao pegar no “boneco” como se o já conhecesse antes; a 

alegria e risadas de Nadja ao ver a semelhança entre o boneco e Mek, quando disse: “Um 

menino de cadeira de rodas igual a Mek”; além da atitude de Ivo ao incluir o boneco na 

brincadeira, quando empurra a cadeira de rodas ao redor de suas amigas; e a atitude de Nadja 

que incluiu o boneco na brincadeira, ao colocá-lo ao lado dela, na “sala de aula”, quando 

desempenhava o papel de professora. Neste episódio observamos uma duplicação do real, 

formado por imagens, de símbolos e ideias. Interessante foi constatar que a inclusão não foi 

feita, apenas, no plano do visível e do concreto, ou seja, quando a criança estava presente no 

mesmo espaço; antes. a inclusão fora feita através da memória associada ao acolhimento da 

criança sem deficiência. Conforme Pedrosa, no mesmo texto (p. 112, citando Wallon, 1979), a 

“representação seria o resultado da duplicação do real, ou seja, o desdobramento do plano do 

sensível e do concreto em um equivalente, formado de imagens, de símbolos e ideias”. 

Pedrosa (1994, p. 114) afirma que “cada representação condensa um conjunto de impressões 

de um certo momento, tende a delimitar-se pelas relações com outras e se desenvolve por 

comparações e oposições”. As comparações que as crianças sem deficiência fizeram da 
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criança cadeirante com o boneco que apresenta uma cadeira de rodas representou a inclusão 

da criança com deficiência na brincadeira. A ausência da criança no espaço e tempo em que 

ocorria a brincadeira foi fator fundamental para que o plano das ideias fosse acionado para o 

desenvolvimento do jogo simbólico. 

Por fim, o último e principal tópico adotado nesta pesquisa, concepções das crianças, 

foi diretamente analisado nas entrevistas que foram feitas com as crianças durante a 

brincadeira de escolinha. Examinamos os conhecimentos das crianças sobre deficiência e 

doença em dois episódios que, juntos, puderam responder: qual a concepção que as crianças 

têm acerca da deficiência? Descrevemos como as crianças reproduzem e interpretam, 

objetivamente e de forma clara, os conceitos de deficiência e doença. A deficiência foi 

marcado, principalmente, pelo modelo médico que circula em nossa sociedade: é uma 

limitação porque a criança que a tem não pode andar; contudo pode ir à escola. As crianças 

interpretaram, também, que o deficiente poderia ir à escola, garantindo-lhe o direito 

fundamental à educação, direito este defendido pelo modelo social, não deixando de apontar 

as limitações existentes no modelo médico de doença e deficiência. As crianças brincando 

com seus pares nos últimos episódios assimilaram, interpretaram e produziram cultura. Para 

fundamentar e definir nosso entendimento sobre as concepções das crianças, utilizamos a 

ideia de “reprodução interpretativa e cultura de pares”. A expressão cunhada por Corsaro, em 

seu trabalho, “reprodução interpretativa e cultura de pares” define o fenômeno que 

observamos nos episódios 09 e 10. Pedrosa e Santos (apud Corsaro, 2009, p. 52) explicam 

que: 

“O termo interpretativa “captura os aspectos inovadores da participação da criança 

na sociedade, indicando o fato de que as crianças criam e participam de suas culturas 

de pares singulares por meio da apropriação de informações do mundo adulto de 

forma a atender aos seus interesses enquanto crianças. Já o termo reprodução 

“significa que as crianças não apenas internalizam a cultura, mas contribuem 

ativamente para a produção e mudança cultural. Significa, também, que as crianças 

são circunscritas pela reprodução cultural. Isto é, crianças e suas infâncias são 

afetadas pela sociedade e culturas das quais são membros”. 

A explicação de Corsaro é relevante porque pudemos entender que as crianças não 

apenas se apropriaram de informações do mundo adulto como interpretaram e construíram 

estas informações. Ao referir-se à reprodução, Corsaro explicou que este conceito implica, 

também, na “legitimação”, “manutenção da ordem cultural” na brincadeira. O partilhar dos 
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comportamentos que estão presentes e considerados adequados é a forma de acrescentar 

informações, modificá-las, discuti-las a fim de que a brincadeira, com os novos significados, 

tome o direcionamento planejado pelos participantes. Estes últimos episódios trouxeram 

evidências de que as crianças são agentes de sua cultura e que as crianças não apenas 

reproduzem, mas interpretam a sociedade em que elas vivem. 

Os dados revelaram que, as concepções das crianças sem deficiência sobre crianças 

com deficiência decorrem da convivência e da interação com estas. Essa convivência traz 

benefícios para todas as crianças e para os educadores. Os dados confirmaram que a criança 

sem deficiência entende que a criança com deficiência tem emoções e pode expressá-las, é 

agente de suas escolhas, comunica-se com seus parceiros, é alguém que pode falar ao seu 

modo e ao seu tempo, que é capaz de brincar, que é diferente e que tem qualidades, que 

muitas vezes é um modelo a ser imitado por outras crianças, que também são agentes 

criadores e questionadores de sua cultura. Estes dados são relevantes para que as práticas 

pedagógicas possam ser ressignificadas nos Centros Municipais de Educação Infantil. A 

diversidade dos parceiros que estavam nas brincadeiras propiciou uma aprendizagem acerca 

do outro e de si; do outro, no momento em que as crianças puderem elaborar ideias e 

concepções sobre a criança com deficiência e de si porque aprenderam a se olhar como 

diferentes e a respeitar a condição de todos serem sujeitos da aprendizagem. Isso foi revelado 

nas oficinas de escolinha. Segundo Prieto (2006, p. 40), o “objetivo na inclusão escolar é 

tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana favorecedora da 

aprendizagem.” 

Essa pesquisa, também, nos aponta para a real necessidade de uma política de inclusão 

das crianças com deficiência nas pré-escolas, revelando o desafio que deve ser almejado por 

todos os atores da educação básica: o acesso, a permanência destes alunos na escola a partir 

de uma proposta pedagógica onde a qualidade no ensino e adequação curricular seja uma 

prática cotidiana de todos os atores da comunidade escolar. Conforme Pacheco (2007: 15), “as 

práticas pedagógicas em uma escola inclusiva precisam refletir uma abordagem mais 

diversificada, flexível e colaborativa do que em uma escola tradicional”. A perspectiva de 

uma prática pedagógica diversificada já é elemento suficiente para discutirmos os diversos 

desafios a serem superados nas escolas; a saber: uma escola que conheça bem a comunidade 

escolar: pais, alunos, funcionários, professores, coordenadores e diretor. Ou seja, uma escola 

inclusiva é uma escola que conhece os limites e potencialidades de cada participante da 
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comunidade escolar; por exemplo: conhece as crianças, os professores, os familiares das 

crianças com necessidades educacionais especiais (NEE); conhece as dúvidas e dificuldades 

dos pais e parentes para lidar com as necessidades de seus filhos. Estas são algumas das 

características de uma escola que propõe alternativas para os pais a partir do conhecimento 

observacional do aluno. Pacheco (2007, p. 15) discute que a “inclusão pressupõe que a escola 

se ajuste a todas as crianças que desejam matricular-se em sua localidade, em vez de esperar 

que uma determinada criança com necessidades especiais se ajuste a escola”. Além do mais, a 

escola inclusiva procura ter informações sobre a comunidade na qual a escola está inserida: 

procura saber, por exemplo, se há outras crianças com necessidades especiais que não 

frequentam a escola? 

Esperamos que outros estudos sejam feitos para ratificar ou retificar a nossa hipótese 

de que, para algumas crianças, a afetividade nas brincadeiras, como por exemplo: a cócega, 

pode beneficiar as crianças que estão no tratamento da Síndrome de West tomando 

Vigabatrina (VGB) para que a medicação não seja tão prolongada a depender do organismo da 

criança e dos resultados da interação criança-criança. É necessário também discutir como 

ocorre a reprodução da ação e a re-significação da cultura durante a brincadeira porque são 

possibilidades e estratégias para incluir efetivamente o outro. Esperamos que outros 

educadores possam perceber que a criança é sujeito e que dar a voz a criança com deficiência 

e sem deficiência é contribui, inclusive, para a formação contínua do olhar do educador. A 

coordenação pedagógica da referida instituição nos ensina quando afirma: “a facilidade se 

realiza com o contato com as crianças! Elas nos ensinam, mesmo, sem demagogia! E como 

essas crianças têm paciência com a gente nesse processo de tentativa-erro-acerto...!!” Que 

possamos juntos acertar e errar, e que o erro de uma exclusão nos impulsione, a cada dia, para 

a aprendizagem da renovação de nosso conhecimento, que a reflexão de nossas leituras se 

torne ação em nossas mãos, sejam elas iguais ou diferentes!  
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APÊNDICE 1: TABELA DOS PARTICIANTES DA PESQUISA 

 
TURMA 01 Turno: Manhã  Grupo: IV  

 
Número de alunos da turma: 14 

Número de alunos com termo de consentimento assinado: 10 
Número de crianças com deficiência na turma: 01 

Aluno com deficiência: (nome fictício: René) 
TCLE: termo de consentimento ( x  ) sim;  (    ) não 

Deficiência observada: Portador de Esclerose Tuberosa, S. West 
Possui diagnóstico (laudo): (  x  ) sim: SUS   (   ) não 

 

N Participação 
nas Oficinas 

TCLE 
assinado 

Nome Fictício  
para o Projeto 

1 O1 X Oséias  

2   Noberto 

3 O1 X Alzira 

4  X Raquel 

5   Leonardo 

6 O1 X Kaio 

7  X Lais 

8 O2 X Natália 

9  X Isadora 

10 O2 X Laila 

11 O2 X Oilton 

12   Sergio 

13  X Cornélio 

14   - 

 
TURMA  02 Turno: Manhã  Grupo: IV 

 
Número de alunos inscritos na turma: 12 

Número de alunos com o termo de consentimento assinado: 09 
Número de crianças com deficiência na turma: _______ 

Aluna com deficiência: (nome fictício: Dani)  
TCLE: termo de consentimento (  x  ) sim;  (    ) não 

Deficiência observada em Dani: Paralisia Cerebral e Deficiências  Múltiplas 
Possui diagnóstico (laudo): (  x   ) sim: IMIP  (   ) não  

 

N Participação 
nas Oficinas 

TCLE 
assinado 

Nome Fictício 
para o Projeto 

1 O1 x Melquizedeque 

2 O2 x Liane 

3 O2 x Nivia 

4 O1 x Noel 

5 O1 x Donato 

6 O2 x Ulisses 

7  x Ronaldo 

8   Bonaparte 
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9   Donato 

10  x Roberto 

11  x Eva 

12    

 
TURMA  03 Turno: Manhã  Grupo: V 

 
Número de alunos inscritos na turma: 20 

Número de alunos com o termo de consentimento assinado: _______ 
Número de crianças com deficiência na turma: 02 
Aluno com deficiência: (nome fictício: Sócrates)  

TCLE: termo de consentimento ( x   ) sim;  (    ) não 
Deficiência observada:  Deficiências Múltiplas: DM e baixa visão 

Possui diagnóstico (laudo): (     ) sim    (  x ) não  (tem o laudo da baixa visão) 
Aluno com deficiência: (nome fictício: Natan) 

TCLE: termo de consentimento (  x  ) sim;  (    ) não 
Deficiência observada: Síndrome de Down 

Possui diagnóstico (laudo): (     ) sim    (  x ) não na escola 
 

N Participação 
nas Oficinas 

TCLE 
assinado 

Nome Fictício 
para o Projeto 

1 O2, O3 X Luiz 

2   Lara 

3 O1 X Oilton 

4   Anne 

5 O1,O3 X Darlene 

6 O1 X Sergio 

7  X Onaldo 

8   Raiane 

9   Solon 

10 O2 X Enaide 

11  X Rafaela 

12 O2, O3 X Rodrigo 

13  X Milena 

14  X Sabrina 

15  X Igor 

16  X Raul 

17  X Inês 

18  X Saul 

 

 
TURMA  06 Turno: Tarde  Grupo: V 

 
Número de alunos inscritos na turma: 17 

Número de alunos com o termo de consentimento assinado: 09 
Número de crianças com deficiência na turma: 01 

Aluno com deficiência: (Nome fictício: Mek) 
Deficiência observada: Deficiências Múltiplas: ADNPM, Microcefalia, Hipotonia Axial) 

Possui diagnóstico (laudo): (  x  ) sim    (   ) não 
Aluno com deficiência: (Nome fictício: Tainá) 

Deficiência observada: Baixa Visão) (faltou todos os dias) 
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Possui diagnóstico (laudo): (  x  ) sim    (   ) não 

 

N Participação 
nas Oficinas 

TCLE 
assinado 

Nome Fictício  
para o Projeto 

1   Yara 

2  X Lourival 

3 O1 X Raíssa 

4 O1 X Nadja 

5   Lia 

6 O1 X Ivo 

7   Irene 

8  X António 

9  X Leila 

10   Lorenço 

11   Ubaldo 

12  X Lívia 

13  X Orlando 

14  X Sávio 

15    Inês 

16   Oscar 

 
TURMA  07 Turno: Tarde Grupo: V 

 
Número de alunos inscritos na turma: 18 

Número de alunos presentes nas coletas: _____ 
Número de alunos com o termo de consentimento assinado: 08 

Número de crianças com deficiência na turma: 02 
Aluno com deficiência: (nome fictício: Tito) 
Deficiência observada: Deficiência auditiva 

Possui diagnóstico (laudo): ( x ) sim  IMIP   (   ) não 
Aluno com deficiência: (nome fictício: Iago) 
Deficiência observada: Paralisia Cerebral 

Possui diagnóstico (laudo): (     ) sim    ( x  ) não na escola 
Aluno com deficiência: (nome fictício: Ryan) 

Deficiência observada: baixa visão 
Possui diagnóstico (laudo): (     ) sim    ( x  ) não na escola 

 

N Participação 
nas Oficinas 

TCLE 
assinado 

Nome Fictício  
para o Projeto 

1 O1 X Onaldo 

2   Osias 

3 O3 X Ariel 

4 O1; O4; X Estevão 

5   Nalva 

6 O1; O4, X Talita 

7 O4 X Tom 

8 O5  Dalila 

9   Lauro 

10 O2; O5  Diva 
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11 O2;  X Fábio 

12 Evasão  Nivia 

13 O2; O5 X Erivaldo 

14 O3 X Lobato 

15   Eugênio 

16 O3  Olavo 
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APÊNDICE 2: OBJETOS 
 

Objetos da oficina de Ryan-Data:07/12/2010 
4 pedaços de TNT de encaixe (um metro 
tapete) 
2 cadeirinhas de bebê (de plástico) 
1 dado colorido 
2 bonecos, um comum e um cadeirante 
1 quadro de escrever  
9 rolos de fita durex 
1 bolinha de futebol 
1 garrafinha para água 
1 tubo de cola vazio 
1 livro 
1 mini globo terrestre 
7 lápis de cor 
1 agenda 
1 garfo, uma faca e duas colheres em 
miniatura 
2 paninhos 
12 giz de quadro 
1 pincel 
2 tijelinhas 
3 bolsinhas de moeda imitando livro 
2 caixinhas de sucos 
1 xícara de plástico em miniatura 
6 barras de chocolate de plástico 
1 peixe de plástico 
1 salsicha de plástico 
2 pedaços de carne de plástico 
10 palitos de picolé 
1 cesta de plástico branca 
1 garrafinha suco em miniatura 
2 carrinhos de mão 
1 pote de lápis de cor de cera  
2 pastas de livros  
1 fita durex verde 
2 armário 
1 lupa 
1 bolsa preta 
1 bola de massa 
1 objeto de contar 
1 pote de jogo de encaixe 
1 pote de alfabeto em Braille 
1 pote de letras 
3 almofadas 
1 tapete 
1 regador 
 

Oficina de Dani – Data: 07/12/2011 
4 pedaços de um metro de TNT  de encaixe 
1 pote de jogo de encaixe 
1 pote de alfabeto em Braille 
1 pote de jogo de letras 
2 carrinhos de mão 
1 bolsa preta 
3 carrinhos de bebê 
1 garrafa para água 
2 tigelas 
1 lupa 
1 quadro 
2 pasta de livro 
2 caixinhas de suco 
8 rolos de fita durex  
1 tubo de cola vazio 
1 objeto  de contar 
1 regador 
2 armários  
1 faca de plástico em miniatura 
2 colheres de plástico em miniatura 
5 barras de chocolate de plástico em 
miniatura   
2 salsicha 
1 ovo de plástico assado , em miniatura 
1 fita durex verde 
1 cesta de plástico branca 
1 pote de lápis de cor de cera 
1 agenda 
1 dado colorido 
1 bolinha de futebol 
3 bolsinhas de moeda imitando um livro 
10 palitos de picolé 
1 livro 
1 mini globo terrestre 
1 bola de massa 
10 giz de quadro 
3 almofadas 
1 tapete 
1 boneco comum e um cadeirante (o 
cadeirante esteve no saco de TNT azul 
escondido) 
1 saco de TNT  azul 
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Objetos oficina de Natan e Sócrates 
Data: 14/12/2011 
4 pedaços de um metro de TNT  tapete de 
encaixe 
1 jogo de encaixe grande com cinco peças  
8 rolos de fita durex  
1 pote de alfabeto em braile 
1 pote de jogo de encaixe  
1 pote de jogo de letras 
1 jogo de contar 
5 giz de quadro  
1 bolsa preta 
1 tubo de cola vazio 
2 carrinhos de mão 
2 caixinhas de suco 
1 garrafa de suco em miniatura de plástico 
5 barras de chocolate em miniatura  
1 garrafa para água 
2 pastas de livro 
1 tigela  
1 mini globo terrestre 
1 faca de plástico em miniatura 
1 garfo de plástico em miniatura 
1 paninho amarelo  
1 bolinha de futebol 
1 agenda 
1 paninho branco 
7 lápis de cor 
1 pedaço de carne de plástico em miniatura 
1 bola de massa 
3 cadeiras de bebe 
1 boneco surdo 
1 boneco comum 
1 boneca cega 
1 dado colorido 
3 bolsas de moeda imitando um livro 
1 pincel 
18 palitos de picolé 
2 xícaras de plástico em miniatura 
1 caixa de fio dental fazia  
2 armários  
1 cesta de plástico branco 
1 quadro de escrever 
1 tapete 
1 almofada 1 regador 
 

Oficina Natan - Data: 02/12/2010 
 
1 regador  
2 carrinho de mão  
5 agendas  
1 pote de jogo de letras 
1 pote de jogo de alfabeto em braile 
1 pote de jogo de encaixe 
2 bolsas pretas  
1 mini globo terrestre 
1 tubo de cola vazio 
1 garrafinha para água 
1 boneco cadeirante 
1 boneco comum 
1 jogo de contar 
2 pastas de livro 
1 cesta de plástico branca 
2 tigelas 
1 pote de lápis de cor de cera 
1 garrafinha de suco de plástico em miniatura 
1 dado colorido 
1 quadro de escrever 
1 fita durex verde 
4 barras de chocolate 
1 salsicha 
1 ovo assado de plástico em miniatura 
1 garfo de plástico em miniatura 
1 faca de plástico em miniatura 
1 tapete 
8 rolos de fita durex  
2 garrafinhas de suco vazio 
4 pegadores  
5 giz de quadro 
6 palito de picolé 
2 estojos vazios  
1 caixinha de massinha 
1 caixas de lápis de cor pequenas 
3 salsichas vermelhas  
1 colher de plástico em miniatura 
2 pincel  
3 almofadas 
1 lápis de cor  
4 pedaços de um metro tapete de TNT de 
encaixe 
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Objetos oficina Dani e Mek –  
Data: 09/12/2010 
1 lupa 
2 armários  
1 livro 
2 carrinhos de mão 
4 pedaços de um metro tapete de TNT de 
encaixe 
1 jogo de contar 
1 regador  
1 jogo de encaixe grande com cinco peças 
2 pastas de livro 
1 quadro de escrever 
1 pote de jogo de encaixe 
1 pote de jogo de letras 
1 pote de jogo de alfabeto em braile 
1 bolinha de futebol 
1 cesta de plástico branca 
1 tubo de cola vazio 
3 bolsinhas de moeda imitando um livro 
2 tigelas 
2 xícaras 
8 rolos de fita durex 
1 agenda 
2 pedaços de carne de plástico em miniatura 
5 barras de chocolate  
1 faca de plástico em miniatura 
1 garfo de plástico de plástico em miniatura 
2 colheres de plásticos em miniatura 
9 palitos de picolé  
1 paninho amarelo pequeno 
1 dado colorido 
1 peixe de plástico em miniatura 
2 salsichas 
1 bolsa preta  
1 pincel 
1 rolo de fita durex verde 
2 caixinhas de suco 
1 garrafinha de suco de plástico em miniatura 
1 mini globo terrestre 
2 cadeirinhas de bebê  
1 boneco comum  
1 boneco surdo 
1 bolsinha pequena 
3 almofadas 
1 tapete 
18 giz de quadro  
1 bola de massa 
5 lápis de cor  
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APÊNDICE 3: RELAÇÃO DAS VIDEOGRAVAÇÕES 
 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL 
DE DEFICIENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
ESCOLA CMEI ANA ROSA FALCÃO 

 
  RELAÇÃO DAS VIDEOGRAVAÇÕES DO PROJETO 

 

Videogravações  Data Comprimento Tamanho 

1-Pátio Mek 29/11/2010 00:20:05 843MB 

2-Pátio Sócrates 29/11/2010 00:22:20 1,06GB 

3-Pátio René 30/11/2010 00:20:11 942MB 

4-Pátio Tito 30/11/2010 00:10:21 504MB 

5-Pátio Iago 01/12/2010 00:20:05 908MB 

6-Pátio Natan 02/12/2010 00:19:15 940 MB 

7-Oficina Ntan 02/12/2010 00:29:28 1,23GB 

8-Oficina René 02/12/2010 00:22:15 997MB 

9-Oficina Ryan 02/12/2010 00:29:27 1,25GB 

10-Oficina Tito 06/12/2010 00:26:24 1,07 GB 

11-Pátio Tito 06/12/2010 00:25:31 1,25 GB 

12-Pátio Arthur 06/12/2010 00:17:52 807 MB 

13-Oficina Dani 07/12/2010 00:37:39 1,68GB 

14-Pátio Dani 07/12/2010 00:12:37 585 MB 

15A-Pátio Tito 07/12/2010 00:07:19 346 MB 

15B- Pátio Tito 07/12/2010 00:02:54 131MB 

15C- Pátio Tito 07/12/2010 00:03:10 148MB 

16-Pátio Sócrates 07/12/2010 00:15:33 774MB 

17-Oficina Ryan 07/12/2010 00:23:49 1,01GB 

18-Pátio Ryan 07/12/2010 00:21:58 1,08GB 

19-Pátio Tito 09/12/2010 00:13:16 601MB 

20A-Pátio Ryan 09/12/2010 00:04:37 208 MB 

20B- Patio Ryan 09/12/2010 00:02:07 108MB 

21A-Pátio Natan 09/12/2010 00:09:27 441 MB 

21B- Pátio Natan 09/12/2010 00:04:51 218 MB 

22-Oficina Dani 09/12/2010 00:25:37 1,19 GB 

23-Oficina Ryan e Tito 09/12/2010 00:00:03 0,10 MB 

24- Pátio Mek 09/12/2010 00:17:11 727 MB 

25-Oficina Mek 09/12/2010 00:31:05 1,31 GB 

26- Pátio Dani 09/12/2010 00:21:50 982 MB 

27-Oficina René 13/12/2010 00:22:45 1,02GB 

28-Oficina Sócrates 13/12/2010 00:33:11 1,32 GB 

29A-Pátio Sócrates 13/12/2010 00:04:14 223 MB 

29B- Pátio Sócrates 13/12/2010 00:13:38 969 MB 

30-Pátio Natan 13/12/2010 00:17:08 754 MB 

31-Pátio Tito 13/12/2010 00:11:20 551 MB 

31B- Pátio Tito 13/12/2010 00:01:18 59,1 MB 

32-Pátio Dani 13/12/2010 00:22:43 1,05 GB 
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33-Oficina Tito 13/12/2010 00:30:38 1,30 GB 

34-Oficina Ryan 14/12/2010 00:14:57 709 MB 

35-Pátio Ryan 14/12/2010 00:14:57 709 MB 

36-Oficina Natan e Sócrates 14/12/2010 00:23:02 1,03 GB 

37-Pátio Sócrates 14/12/2010 00:00:43 32,2 MB 

37B- Pátio Sócrates 14/12/2010 00:13:38 696 MB 

38-Pátio Natan 14/12/2010 00:17:01 780 MB 

Total das videogravações 45 

videogravações 

(14  oficinas e 

31 filmagens de 

pátio) 

12‟39‟‟27º 34, 54GB. 
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APÊNDICE 04: INFORMAÇÕES SOBRE A SÍNDROME DE WEST 

SÍNDROME DE WEST 

MORAES, Maria H.; MONTENEGRO, Maria A.; FRANZON, Renata; ÁVILA, José; 

GUERREIRO, Marilisa. (2005, p. 469-473), em seu trabalho, Avaliação da eficácia e 

tolerabilidade da vigabatrina na Síndrome de West, discute informações relevantes para 

entendermos o comportamento, algumas vezes, agressivo de René: 

A síndrome de West (SW) é uma epilepsia grave específica da infância, que se 

caracteriza pela tríade: espasmos em salvas , deterioração ou atrasoneuropsicomotor 

e hipsarritmia ao eletrencefalograma (EEG), manifestando-se principalmente antes 

do primeiro ano de vida.  Drogas GABAérgicas, como a vigabatrina (VGB) e a 

tiagabina, mostraram-se eficazes no controle das crises parciais e espasmos infantis, 

mas o dano que pode causar ao campo visual com comprometimento irreversível da 

retina tem limitado seu uso. A  incidência encontrada de defeitos visuais varia de 

zero a mais de 50% dos casos. Destes, 2/3 não apresentaram retinopatia grave. 

Apesar deste grave efeito adverso que pode ocorrer em vários pacientes, a VGB tem 

sido considerada, por muitos, como a drogade escolha no tratamento da SW. 

Foram avaliados 23 pacientes, no método de estudo das pesquisadoras, acima; sendo 

16 do sexo masculino. A idade variou entre 1 ano e 3 meses a 11 a nos e 5mese s (média= 

5anos e 3meses). Segundo MORAES, Maria H.; MONTENEGRO, Maria A.; FRANZON, 

Renata; ÁVILA, José; GUERREIRO, Marilisa. (2005, p. 469-473), foram sujeitos do estudo 

todos os pacientes com diagnóstico estabelecido de SW, que freqüentam ou frequentaram o 

Ambulatório de Epilepsia Infantil do Hospital das Clínicas da UNICAMP, usam ou usaram 

VGB na tentativa de controlar as crises, e cujos pais ou cuidadores assinaram termo de 

consentimento informado. Foram excluídos aqueles com diagnóstico duvidoso de epilepsia. O 

questionário preenchido consistia dos seguintes itens: sexo, idade, cor, etiologia (sintomática 

ou criptogênica), doença(s) associada(s), idade do início dos espasmos, freqüência das crises 

antes e após o uso de VGB, achados na tomografia computadorizada (CT) e na ressonância 

magnética (RM), achados ao EEG (presença de hipsarritmia) antes e depois do uso de VGB, 

VGB como primeira opção de tratamento, medicações associadas, tempo de crise até início de 

VGB, dose, tempo para controle das crises, eletro retinograma, queixa visual após uso de 

VGB, alteração do comportamento e do sono após o uso de VGB, outro efeito adverso e 

história familial de epilepsia. O trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da 

nossa instituição. Os resultados da pesquisa foram: 

A idade variou entre 1 ano e 3 meses a 11 a nos e 5mese s (média= 5anos e 3meses). 

Dez e seis (69,5%) pacientes apresentaram controle completo das crises, 5 (22%) 
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tiveram controle parcial e em 2 (8,5%) pacientes os espasmos não foram 

controlados. Apenas uma paciente apresentou ao exame de eletro retinograma 

ausência de potenciais oscilatórios bilaterais compatíveis com retinopatia 

gabaérgica. Outros seis pacientes apresentaram outras alterações retinianas: 

retinopatia da prematuridade, alteração retiniana prévia à introdução da VGB, 

comprometimento retiniano unilateral; e a usência de resposta dos fotorreceptores 

(2). Seis pacientes (26%) apresentaram eventos adversos - sonolência, agressividade 

ou retinopatia. MORAES, Maria H.; MONTENEGRO, Maria A.; FRANZON, 

Renata; ÁVILA, José; GUERREIRO, Marilisia. (2005, p.470) 

Na discussão do referido trabalho, MORAES, Maria H.; MONTENEGRO, Maria A.; 

FRANZON, Renata; ÁVILA, José; GUERREIRO, Marilisa. (2005, p.472), deixam claro que 

“o risco de comprometimento do campo visual é pequeno em crianças em uso criterioso da 

VGB e que o benefício do tratamento é grande”, inclusive para o desenvolvimento 

neuropsicomotor da criança: 

A VGB é eficaz no controle dos espasmos infantis. Em nosso estudo, quase 70% dos 

pacientes obtiveram controle completo das crises epilépticas. Sabe-se que o 

prognóstico da SW está relacionado ao controle dos espasmos e quanto mais precoce 

e efetivo o tratamento, tanto melhor será o desenvolvimento neuropsicomotor da 

criança. Desde as primeiras descrições do sucesso terapêutico da SW com a VGB, 

particularmente quando a etiologia é esclerose tuberosa, a eficácia dessa droga tem 

sido comprovada e enfatizada por outros estudo.[..] O percentual da alteração de 

campo visual varia de acordo com cada estudo e com os métodos de investigação 

empregados chegando a 69% de positividade de defeito bilateral de campo visual. 

Entretanto, o tempo de exposição à VGB e a dose total utilizada parecem ser fatores 

determinantes.[..]  
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APÊNDICE 5: TCLE 

AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

I. Dados de identificação do sujeito da pesquisa: 
 

Nome do(a) responsável pela criança: __________________________________ 

Data de nascimento da pessoa responsável: _____/____/_____ 

Data de nascimento da criança: ____/___/____ 

Documento de identidade do responsável presente RG: ____________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Telefone:____________________________  

 

II. Informações sobre o pesquisador: 

 

Pesquisador: Rachel Menezes Freitas 

CPF.: 041511794-10 

Endereço: Av. Boa Viagem, 296; apt. 103; Pina, Recife – PE, CEP: 51011-000 

Contatos:  

Comitê de Ética da UFPE: (81) 21268588 

Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE  

CEP: 50670-901 - CCS (Centro de Ciências da Saúde – UFPE)  

Telefones do pesquisador: (81) 86947776/ 33264008 

E-mail do pesquisador: rachelmfreitas@gmail.com 

 

III. Informações sobre a pesquisa 

Título da pesquisa: AS CONCEPÇÕES DE CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE 

DEFICIENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

               Gostaria de convidá-lo(a) para participar da pesquisa sobre as concepções das 

crianças acerca da inclusão social de crianças deficientes  na educação infantil. Essa 

pesquisa propõe discutir sobre a inclusão de crianças com deficiências sejam elas, física, 

mental, auditiva e/ou visual na educação infantil; a partir das concepções que as crianças têm 

sobre as diferenças e semelhanças com o outro; bem como, observar as estratégias que as 

crianças utilizam na interação para se incluir; ou incluir seus colegas nas brincadeiras.  A 

proposta para se discutir a inclusão de crianças com deficiências está baseada no paradigma 

da educação voltada para todos.Essa pesquisa tem como objetivo geral “apreender as 

concepções das crianças, deficientes e não deficientes de 3 a 5 anos, sobre o fenômeno da 

inclusão e exclusão social  durante brincadeiras espontâneas e oficinas planejadas”. 

Nosso propósito é aproveitar as informações conseguidas nesse estudo para entender 

melhor as formas que as crianças utilizam para incluir seus coleguinhas nas brincadeiras. A 

pesquisa pretende colaborar com os professores das instituições de educação infantil a 

perceber maneiras de se trabalhar com a inclusão na sala de aula a partir do olhar da criança. 

Após o término do trabalho (coleta e análise dos dados), o pesquisador discutirá os resultados 
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da pesquisa e os fundamentos da inclusão (legislação brasileira) com os professores da escola, 

em formato de palestra. Serão cinco palestras ou círculos de discussões oferecidas para a 

escola Centro Municipal de Educação Infantil Ana Rosa Falcão de Carvalho, onde um 

convite para a participação dos professores, nas palestras, será fixado no quadro de avisos da 

escola, em datas a serem combinadas com a coordenação pedagógica da escola. Após o 

término do trabalho, o material de pesquisa será arquivado no LabInt - UFPE, Laboratório de 

Pesquisa de Interações Humanas da Universidade Federal de Pernambuco sob a guarda da 

Coordenadora da Pós-Graduação de Psicologia e professora Maria Isabel Pedrosa. 

Espera-se que as brincadeiras videogravadas ofereçam um espaço social, cultural e 

pedagógico para a inserção de todas as crianças com algum tipo de deficiência no ambiente 

escolar regular. Entende-se que para se ter uma sociedade mais igualitária é necessário 

aprender com as crianças e ensinar as mesmas princípios de igualdade, inclusão, respeito, 

amizade, tolerância, alteridade e afeto. 

 Serão gravadas, em vídeo, de 04 sessões de brincadeiras livres de crianças do grupo III, 

IV ou V que tenha, no mínimo 02 crianças com algum tipo de deficiência; e 06 sessões de uma 

oficina de brincadeira, ou seja, o pesquisador irá participar das brincadeiras e dentro dessas irá 

levantar algumas perguntas sobre a ideia que as crianças têm de apoiar, brincar, compartilhar 

um brinquedo com um amigo deficiente. A criança será informada sobre o seu direito de não 

responder ou não brincar. Na divulgação dos resultados da pesquisa, todas as identidades serão 

protegidas pela utilização de um nome fantasia para cada participante.  

As brincadeiras planejadas pelo pesquisador são situações onde o pesquisador irá 

disponibilizar cinco bonecos atraentes, quatro deles possuem algum tipo de deficiência, a 

saber: boneco com surdez, boneca que sinaliza cegueira, um boneco cadeirante, uma boneca 

com Síndome de Down; um boneco comum para que a criança seja estimulada a brincar com 

os brinquedos e a discutir sobre as peculiaridades de cada boneco. A brincadeira espontânea ou 

planejada é uma situação para a qual as crianças comumente demonstram grande motivação 

em participar. As brincadeiras planejadas (com os bonecos artesanais) em grupo de pares de 

idade, serão feitas em ambiente preparado para recebê-las, com material lúdico apropriado 

para a faixa etária, em boas condições de higiene e segurança; que poderá ser uma 

brinquedoteca. O critério de exclusão para a participação da criança na brincadeira planejada, 

com os bonecos, será feita mediante um sorteio, vale ressaltar que as crianças que possuem 

alguma deficiência não entrarão no sorteio, serão automaticamente convidadas para participar 

de todas as sessões por serem crianças em menor número na turma e por serem os sujeitos, 

sem os quais a pesquisa não poderá ser realizada. Os benefícios para os sujeitos da pesquisa 

serão as oportunidades que as crianças terão de interagir com seus amigos e de saber que suas 

brincadeiras serão valorizadas por professores e pesquisadores; saber que há pessoas que se 

interessam em aprender com elas o valor da brincadeira para cada uma delas, 

independentemente de suas diferenças. O risco para os sujeitos será a possibilidade de 

alguma criança não gostar de ser filmada e sentir-se inibida com a presença de uma câmera 

durante as suas brincadeiras. Se a criança demonstrar constrangimento o pesquisador se 

comprometerá em parar a filmagem que estará sendo realizada no dia; a criança constrangida 

participará das próximas videogravações, apenas, se desejar. Haverá sempre a presença do 

pesquisador no lugar e de um assistente. Na brincadeira planejada, caso alguma criança se 

mostre desconfortável durante as videogravações em que serão disponibilizados os bonecos 

artesanais, o educador da instituição será imediatamente chamado para consolá-la, bem como 

lhe serão prestados os auxílios que se mostrem necessários para o restabelecimento do estado 

de conforto da criança. A porta da sala será monitorada para que crianças de outras turmas não 

entrem na sala, mas se alguma criança desejar sair da sala a mesma terá garantida a sua saída. 

   

 



156 
 

IV. Consentimento da participação do investigado 

Eu _________________________________________________, declaro que fui devidamente 

informado(a) pelo pesquisador sobre a pesquisa As concepções das crianças sobre a inclusão 

de deficientes na educação infantil e sobre a finalidade do estudo. Estou perfeitamente ciente 

de que: 1. Concordei em participar da pesquisa, de livre e espontânea vontade, sem que 

recebesse nenhuma pressão para aceitar o convite. 2. Poderei desistir da pesquisa a qualquer 

momento sem que isso traga prejuízo a mim ou ao participante sob minha responsabilidade.3. 

Estou participando de um estudo que envolve a realização de sessões de filmagens, sem riscos 

para mim ou para a criança por quem sou responsável, tendo a possibilidade de trazer 

benefícios em termos de conhecimento que podem ajudar a embasar teorias sobre a Psicologia 

da Criança, Educação Infantil e práticas como as de Educação Inclusiva.  4. Tenho a garantia 

de receber respostas e esclarecimentos sobre qualquer dúvida quanto aos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros aspectos relacionados à pesquisa, sempre que desejar.5. Estou 

seguro(a) de que as minhas informações serão mantidas em segredo e que será guardada a 

minha privacidade e da criança participante.6. Concordei com a videogravação das sessões de 

brincadeira e sua posterior descrição e transformação em documento escrito, bem como com a 

divulgação de imagens das sessões apenas para fins de estudo. 7. Fui informado(a) de que a 

pesquisa e sua publicação será feita sem constar o meu nome ou da criança participante, que 

será chamada por um nome fantasia.8. Não haverá recompensa financeira pela participação no 

estudo, a não ser aquela que faça frente a gastos ligados a minha participação (por exemplo: 

transporte até o local da pesquisa). 9. Após os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa, 

receberei uma cópia deste documento. 

Recife, ____________ de ________________ de 2010 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) participante ou responsável legal  

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: Rachel M. Freitas 

 

______________________________________________ 

Testemunha 1 

______________________________________________ 

Testemunha 2 
 

 

 

 

 

 

 



157 
 

APÊNDICE  6: AMBIENTE 

 

Figura 93: Biblioteca 

 

Figura 94: Cadeiras 

 

                                                     Figura 95: Prateleiras 
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APÊNDICE 6: AMBIENTE 

 

Figura 96: Estante, Livros, globo, televisão e videocassete 

 

Figura 97: Fantasias, pia, mesa 

 

Figura 98: Livros, estante e cabine de teatro 
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APÊNDICE 6: AMBIENTE 

 

Figura 99: Decoração com cartazes 

 

Figura 100: Decoração com emborrachado 

 

Figura 101: Espelho e pesquisador 
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APÊNDICE 7: OBJETOS DAS OFICINAS 

 

Figura 102: Bonecos  

 

 

 

Figura 103: Carrinho 
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APÊNDICE 7: OBJETOS DAS OFICINAS 

 

Figura 104: Cadeiras, quadro e armários 

 

 

Figura 105: boneco cadeirante  Figura 106: boneco comum 

 

Figura 107: Boneco surdo rosto   Figura 108: Boneco surdo 
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Figura 109: Boneca sinalizando cegueira; Figura 110: Boneca sinalizando   

                                                                                         Síndrome de Down 
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APÊNDICE 8: QUESTIONÁRIOS PARA OS EDUCADORES 

CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTES DO PROJETO: René , Dani , Natan , Arthur, Sócrates ,Tito , Iago,Ryan, 

Mek 

 

QUESTIONÁRIO  COM       DIRETORA ( x )              COORDENADORA   PEDAGÓGICA (   ) 

Caro(a) diretora(a) e coordenadora pedagógica sua colaboração é está sendo muito importante para 

entendermos melhor o fenômeno da Inclusão de deficientes na Educação Infantil. Disponibilizamos este 

QUESTIONÁRIO para conhecermos a visão dos gestores da escola sobre a inclusão dos alunos participantes do 

presente projeto. Desde já, gostaríamos de agradecer sua colaboração na pesquisa e sua recepção na presente 

escola.   

1) Há  quanto tempo você trabalha na Escola Ana Rosa Falcão como Diretora ou 

Coordenadora? 

R- Como professora trabalho nesta unidade de ensino há sete anos e como gestora a 6 

meses. 

 

2)Sabe informar se os alunos participantes, acima, tem algum acompanhamento 

especializado fora da escola: TO, fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Quem? Qual? 

 

3)Quais dos alunos citados possuem alguma intervenção pedagógica especializada fora da 

sala de aula? Esta intervenção é realizada por quem? SAPE, estagiários? 

R- Só o Iago que não encaminhado para o SAPE, por ter realizado cirurgia e passado um 

tempo afastado. Porém é orientado as estagiárias acompanhantes realizar trabalhos 

pedagógicos específicos e individualizados. 

4) O que você pensa acerca da inclusão das crianças deficientes, citadas anteriormente, no 

CMEI? É possível pensarmos, na prática, em inclusão? 

R- Só pode existir inclusão se houver um suporte mais adequado no acompanhamento 

destas crianças de profissionais especializados de acordo com as necessidades de cada 

criança que pudesse dá um melhor suporte ao professor de sala e da estagiária 

acompanhante. Agente faz o que pode, mas o atendimento poderia ser de melhor 

qualidade.  
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5)Quais as facilidades/dificuldades que você está percebendo para se promover a inclusão 

na escola? 

R- Facilidade de acolher esta família e esta criança.  No entanto, a falta de intercambio 

com profissionais de áreas afins que pudessem melhor orientar escola na situação 

específica de cada criança, deixa uma enorme lacuna quando a gente vir uma criança com 

paralisia cerebral bastante comprometida e que dificilmente consegue ficar em sala de 

aula e muito menos interagir com as demais crianças. Que trabalho poderíamos fazer para 

melhor trabalhar o seu social além das várias alternativas que tentamos? 

6)Como a Escola Ana Rosa tem trabalhado para que a acessibilidade da escola seja uma 

realidade para as crianças com deficiência? 

R – Envoltos na municipalização não temos tido muito, além da SAPE, porém com muito 

esforço da coordenadora pedagógica temos tentado dar um suporte as estagiárias 

acompanhantes, assim como aos professores promovendo formação na área, através de 

parceiros convidados que vem de boa vontade tentar nos ajudar como também 

envolvendo estas crianças em atividades que possam melhor desenvolver a sua 

socialização.      

Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio, vocês autorizam que a(s) mesma(s) 

sejam mantidas nas filmagens? (  X  ) Sim;   (    ) Não 

Agradecemos a sua participação ! Rachel Freitas e Érika Cabral 
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CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTES DO PROJETO: René , Dani , Natan , Arthur, Sócrates ,Tito , Iago, Ryan, Mek 

QUESTIONÁRIO  COM  DIRETORA (   )              COORDENADORA   PEDAGÓGICA ( X  )  

Caro(a) diretora(a) e coordenadora pedagógica sua colaboração é está sendo muito importante para 

entendermos melhor o fenômeno da Inclusão de deficientes na Educação Infantil. Disponibilizamos este 

QUESTIONÁRIO para conhecermos a visão dos gestores da escola sobre a inclusão dos alunos participantes do 

presente projeto. Desde já, gostaríamos de agradecer sua colaboração na pesquisa e sua recepção na presente 

escola.   

1)      Há  quanto tempo você trabalha na Escola Ana Rosa Falcão como Diretora ou 

Coordenadora?  

  MENOS DE UM ANO- 10 MESES 

2)Sabe informar se os alunos participantes, acima, tem algum acompanhamento 

especializado fora da escola: TO, fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Quem? Qual?  

 RENÉ- SÓ CONSEGUIMOS QUE PARTICIPE DE DIAGNÓSTICO PARA TERAPIA ESTE ANO- 

2011- CREAS CASA AMARELA/ MÉDICOS SÃO DO IMIP E BEM ESTAR/ PARTICIPA DA SALA 

DE MULTIRECURSOS DA PREFEITURA 

DANI- EQUITERAPIA, ACOMPANHAMENTO BAIXA VISÃO NO ALTINO VENTURA, AACD/ 

PARTICIPA DA SALA DE MULTIRECURSOS DA PREFEITURA 

SÓCRATES– SÓ É ACOMPANHADO PELA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA/ PARTICIPA DA SALA 

DE MULTIRECURSOS DA PREFEITURA 

NATAN- TERAPIA, PARTICIPA DO JUDO PARA A VIDA NO SPORT CLUB, É ACOMPANHADO 

POR NEUROLOGISTA 

ARTHUR- NÃO É ACOMPANHADO/ FOI ENCAMINHADO PARA A SALA DE MULTIRECURSOS- 

PREFEITURA, MAS FALATA QUE É UMA BELEZA!!! 

MEK- AACD/ IMIP/ SALA DE MULTIRECURSOS DA PREFEITURA (MÃE TEM UMA 

DIFICULDADE CONCRETA: FALTA DE TRASNPORTE PARA TRANSLADO DA CRIANÇA E PELO 

FATO DELA NÃO MORAR NO RECIFE O SISTEMA NÃO PODE DAR SUPORTE!!) 

TITO - É ASSISTIDO POR UMA EQUIPE DE FONOAUDIOLOGIA, SEGUNDO  A FAMÍLIA (MAS 

NUNCA DEIXARAM NENHUM COMPROBATÓRIO DESSA ASSISTÊNCIA)/ PARTICIPA DA SALA 

DE RECURSO E, EMBORA TENHAM SIDO ORIENTADOS A OFERECER A LIBRAS A FAMÍLIA 

RESISTE CRENDO NA TOTAL RECUPERAÇÃO AUDITIVA DA CRIANÇA 
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IAGO-AACD/ IMIP/ UMA MÉDICA CONVENIADA QUE SE INTERESSOU PELO CASO DELE- FEZ 

OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. POR CAUSA DELES, A CRIANÇA NÃO PODE PARTICIPAR 

DA SALA DE MULTIRECURSO DA PREFEITURA- É DIFÍCIL O TRANSLADO, TEM MUITOS 

FERROS E KAIO ESTÁ MAIS GORDINHO E PESADO 

RYAN- ASSISTIDO PELO ALTINO VENTURA (? NÃO ESTOU BEM CERTA SE PERMANECE LÁ, 

COMO ESTOU EM CASA E SEM A DOCUMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS- PASTA DA CRIANÇA... 

LEMBRO QUE A MÃE ESTEVE NOS FALANDO SOBRE UMA ASSISTÊNCIA OFTAMOLÓGICA 

PELO PLANO, NÃO SEI SE ELA CONSEGUIU)/ PARTICIPA DA SALA DE MULTIRECURSOS DA 

PREFEITURA  

3)Quais dos alunos citados possuem alguma intervenção pedagógica especializada fora da 

sala de aula? Esta intervenção é realizada por quem? SAPE, estagiários?  

POIS É, ACABEI RESPONDENDO JÁ, ACIMA! PELA SALA DE MULTIRECURSOS 

QUE FUNCIONA COMO ANEXO NA UTEC- SANTO AMARO, RUA DO POMBAL. A 

MAIORIA DAS CRIANÇAS É ACOMPANHADA POR GESILDA QUE TEM UMA 

LARGA EXPERIÊNCIA EM ED. ESPECIAL. O PROBLEMA É A SALA SER TÃO 

DISTANTE DA ESCOLA, POSTO QUE AS CRIANÇAS SÃO ORIUNDAS DE TODA A 

REGIÃO METROÓLITANA DO RECIFE E NÃO SOMENTE DO BAIRRO OU DA 

CIDADE.  

OS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO DE OUTROS MUNICÍPIOS NÃO GARANTEM O 

CUIDADO QUE TEMOS LÁ NA ESCOLA, AS ESTAGIÁRIAS QUE ACOMPANHAM... 

EMBORA ACHEMOS QUE AINDA É MUITO POUCO, OS OUTROS SISTEMAS SÃO 

PIORES AINDA! 

4) O que você pensa acerca da inclusão das crianças deficientes, citadas anteriormente, no 

CMEI? É possível pensarmos, na prática, em inclusão?  

O PROCESSO DE INCLUSÃO DAS CRIANÇAS AINDA É INCIPIENTE POR SER UMA 

EXPERIÊNCIA AINDA NOVA, NEM TODOS OS SERVIÇOS DE APOIO À ESCOLA 

TEM FUNCIONADO, A REDE (PREFEITURA É BEM GRANDE) E NEM SEMPRE 

TEMOS COMO ESCOLA AS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES ADEQUADAS. 

EXISTE AINDA UMA REAÇÃO POR PARTE DE ALGUNS EDUCADORES, PORQUE 

VIVERAM NUMA CONFORMAÇÃO NA QUAL AS CRIANÇAS ESPECIAIS, TINHAM 

PROFESSORES ESPECIALIZADOS. É NECESSÁRIO TER PACIÊNCIA E FIRMEZA 

PARA QUE UMA LÓGICA EDUCATIVA SEJA RESSIGNIFICADA!  

O QUE EU ACHO MAIS DIFÍCIL É QUE PENSAR EM INCLUSÃO, É PENSAR NUMA 

ESTRATÉGIA ORGANIZADA NO NÍVEL DA ARTICULAÇÃO ENTRE PASTAS DE 

GOVERNO: EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL- A ESCOLA AINDA É 

MUITO PEQUENA PRA DAR CONTA DAS QUESTÕES QUE SURGEM NO CUIDADO 

PEDAGÓGICO E CIDADÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 

QUANDO CHEGUEI NA ESCOLA, LÁ JÁ ME ENCONTRAVAM AS CRIANÇAS  E 
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SUAS ACOMPANHANTES- SEM NENHUMA FORMAÇÃO (ESTAGIÁRIAS!) E ACHO 

QUE ISSO NÃO PODE SER FEITO COM QUEM AINDA ESTA APRENDENDO! A 

FIGURA DA ESTAGIÁRIA É UMA FIGURA DE APRENDIZ, NÃO DE UMA PESSOA 

QUE TEM QUE TER CONHECIMENTO EPISTEMOLÓGICO E EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL DE DECISÃO NO DIA A DIA DA CRIANÇA ESPECIAL. AO MESMO 

TEMPO QUE AS ESTAGIÁRIAS SÃO SIM UM SUPORTE, ELAS SÃO TAMBÉM UM 

ENTRAVE... MUITAS VEZES, O EDUCADOR RESPONSÁVEL PELA TURMA, TEM SE 

ISENTADO DA INTERAÇÃO EDUCATIVA, VERDADEIRAMENTE PEDAGÓGICA 

COM A CRIANÇA. 

TENTAMOS COM AJUDA DE PESSOAS CONHECIDAS QUE TRABALHARAM COM A 

ESCOLA (PELO SISTEMA ESTADUAL) QUE AS ESTAGIÁRIAS FOSSEM OUVIDAS, 

REORIENTADAS... GRANDE PARTE DO TRABALHO É DE SENSIBILIZAÇÃO 

MESMO!! TENTAMOS INVESTIGAR ALGUMAS SÍNDROMES, MAS ALGUMAS NEM 

OS PRÓPRIOS MÉDICOS TEM DADO UM DIAGNÓSTICO PRECISO, SEGURO QUE 

ORIENTE A AÇÃO EDUCATIVA. 

AS FAMÍLIAS TAMBÉM PRECISAM DE SUPORTE... MUITAS VEZES É A 

COORDENAÇÃO E A DIREÇÃO ESCOLAR QUE TEM QUE ORIENTAR E ESCUTAR, 

SERVIR DE OMBRO PRO SONHO DESCONSTRUÍDO SOBRE O FILHO, A FILHA- 

QUE É FRUSTRANTE  E CAUSA MUTA DOR (É UM LUTO!). 

MAS AO MESMO TEMPO ACREDITO QUE A INCLUSÃO TEM QUE SE REALIZAR! 

TALVEZ ESSE FORMATO NÃO DE CONTA DOS DESAFIOS, DAS NECESSIDADES 

DA ESCOLA, DOS EDUCADORES, DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA! POR ISSO É 

PRECIOSA UMA PESQUISA ASSIM!! POR ISSO É NECESSÁRIO A AMPLIAÇÃO DAS 

DISCUSSÕES E DA AVALIAÇÃO DA ESCOLA E DO SISTEMA- POR TODOS OS 

AGENTES EDUCATIVOS. 

5)Quais as facilidades/dificuldades que você está percebendo para se promover a inclusão na 

escola?  

 A FACILIDADE SE REALIZA COM O CONTATO COM AS CRIANÇAS! ELAS NOS 

ENSINAM, MESMO, SEM DEMAGOGIA!- COMO ESSAS CRIANÇAS TÊM 

PACIÊNCIA COM A GENTE NESSE PROCESSO DE TENTATIVA-ERRO-ACERTO!! 

NÃO EXISTE E NUNCA VAI EXISTIR UMA FORMAÇÃO QUE DE CONTA DO 

PROCESSO EDUCATIVO DAS CRIANÇAS, A PRIORI. NENHUMA CRIANÇA É 

RECONHECIDA A PRIORI, RECONHECEMOS, DESCOBRIMOS COMO OPERAM, OS 

SEUS GOSTOS, SUAS POSSIBILIDADES/POTENCIALIDADES, SEUS LIMITES NO 

CONTATO DIRETO, NA PROVOCAÇÃO EDUCATIVA DIÁRIA, PERTINHO DELAS! 

POR ISSO, A FACILIDADE É ESSA CAPACIDADE HUMANA PARA PERMANECER 

APRENDENDO, PARA ENTRAR EM CONTATO COM O HUMANO, COM O OUTRO!- 

ISSO FACILITA E MOBILIZA OS CONHECIMENTOS E ESTRATÉGIAS 

PEDOGÓGICAS, SÃO OS DESAFIOS QUE NOS FAZEM SER MAIS CRIATIVAS COMO 
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EDUCADORAS, SÃO OS MOMENTOS DE INDIGNAÇÃO PELA FALTA QUE NOS 

MOVEM PARA A PESQUISA, PARA O ESTUDO, PARA QUERER FALAR/SABER COM 

OUTROS PROFISSONAIS. 

AS DIFICULDADES, JÁ CITEI ALGUMAS... MAS CREIO QUE A MAIOR É A GENTE 

ASSUMIR UMA FORMA DE SER ESCOLA DE VERDADE. UMA ESCOLA ONDE 

TODOS OS ESTUDANTES SÃO DE TODOS OS PROFESSORES/EDUCADORES, SEM 

DISTINÇÃO. FAZER UMA ESCOLA ASSIM, NÃO É NADA FÁCIL, MAS SER UMA 

ESCOLA DISTANTE DISSO É IMPOSSÍVEL TB! 

6)Como a Escola Ana Rosa tem trabalhado para que a acessibilidade da escola seja uma 

realidade para as crianças com deficiência?  

EXISTIU UM PROJETO DE ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS; MAS NA ÉPOCA DO 

GOVERNO ESTADUAL. HOJE, COM A NOTÍCIA DE UM NOVO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO 

ARQUITETÔNICA, NÃO TEMOS ACESSO... MAS CREIO QUE ESSA PREOCUPAÇÃO DEVE SER 

LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PELA PREFEITURA TAMBÉM. ATUALMENTE, PARTE DAS 

INSTALAÇÕES NÃO GARANTEM NEM A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS SEM DEFICIÊNCIA PELO 

FATO DA DETERIORAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PELA QUAL PASSAMOS! 

EM RELAÇÃO A ADEQUAÇÃO PEDAGÓGICA, EM RELAÇÃO ÀS INTERVENÇÕES EDUCATIVAS, 

AINDA ESTAMOS ENGATINHANDO... É NECESSÁRIO DINAMIZAR O TRABALHO DE CONVERSA, 

APOIO, SENSIBILIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PROFESSORAS E ESTAGIÁRIAS ACOMPANHANTES; 

É IMPRESCINDÍVEL UM MAIOR CONTATO COM OS PROFISSIONAIS DA SALA DE RECURSOS 

QUE FAZ OS ACOMPANHAMENTOS DAS CRIANÇAS DE NOSSA ESCOLA, DURANTE O ANO DE 

2010, FALTOU FEEDBACK E MINHA PRESENÇA FORA DA ESCOLA PARA IR ATRÁS DESSE 

PESSOAL, TRAZENDO A FALA O OLHAR DELES PARA MELHORAR NOSSA ATUAÇÃO; 

É URGENTE UM GRUPO DE APOIO QUE OUÇA OS PAIS/FAMILIARES, COM REUNIÕES 

SISTEMÁTICAS PORQUE SÃO MUITAS ANGÚSTIAS E POR VEZES, A TRAJETÓRIA DE UMA 

FAMÍLIA PODE SERVIR DE SUPORTE PARA OUTRA; 

É NECESSÁRIO TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA QUE 

POSSIBILITEM A MAIOR INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS E O TRABALHO PEDAGÓGICO; 

 

Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio, vocês autorizam que a(s) mesma(s) 

sejam mantidas nas filmagens? ( X   ) Sim- SE EU ESTIVER BEM BONITA, VISSE! :);   (    ) Não  

Agradecemos a sua participação ! Rachel Freitas e Érika Cabral 
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CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTE DO PROJETO: René 

QUESTIONÁRIO COM ____________________________________________________ 

Professora (   )  Estagiária (  x )                     ADI (   )  

 

Escolarização: (    ) Ensino Fundamental;  (    ) Ensino Médio; ( x  ) Magistério;  (  ) Superior 

incompleto; (    ) Superior Completo; (   ); Pós-Graduação (    ) Mestrado;  (   ) Doutorado 

Caro(a) professor(a) e ADI: 

Sua colaboração é muito importante para conhecermos melhor René. Gostaríamos que você 

respondesse esse questionário e desde já, agradecemos sua colaboração na pesquisa e sua 

recepção no CMEI.   

2) Há quanto tempo você ensina a René? 

De cinco a seis meses; 

3) Sabe informar se René  tem algum acompanhamento especializado fora da escola: TO, 

fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Qual? não 

 

4) René realiza quais atividades pedagógicas e/ou recreativas comuns aos outros alunos? 

Pintura, colagem e a rotina que se realiza todos os dias no ínicio da aula. 

 

5) Aqui no CMEI, é realizada alguma atividade pedagógica e/ou recreativa diferenciada para 

René? Qual/Quais atividades? Sim, trabalhos com colagem, pintura, desenhos, texturas, 

preenchimento de superfícies, utilização de massa de modelar entre outros.  

 

 

6) Em sua opinião, o que o CMEI/professores/alunos precisam para possibilitar (ou 

melhorar) a inclusão de Alexander? Um profissional com especialização no caso dele. 
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7) Como você considera a participação dos colegas na socialização dele(a)? Boa. Os colegas 

contribuíram o quanto  lhes foram possíveis para que ele se sentisse incluído no grupo.  

 

8) Você considera que a criança foi incluída na sala de aula? O que você pensa e sente 

acerca da inclusão de René no CMEI? Sim. O CMEI o recebeu e fez tudo que estava ao 

seu alcance para que ele se sentisse aceito e acolhido pela escola, só que isso não é 

suficiente, ele precisa de muito para desenvolver hábitos paralelos aos das outras 

crianças.   

 

8) Caso a resposta seja negativa quanto à inclusão de René, pergunta-se: porque motivo 

você acredita que a inclusão de René não está sendo bem sucedida? 

( sem resposta) 

 

9)Baseado na sua experiência, existe algum tipo de deficiência que você considera 

desafiador ou mais difícil para o processo de inclusão escolar? Por quê? 

(    ) deficiência física;  (   ) deficiência mental; (   ) deficiência auditiva; (   ) deficiência visual; ( 

x  ) Outros _______ 

A múltipla deficiência foi uma das mais difícil que me deparei, porque além de abordar 

(somar) varias deficiências o tratamento será mais intenso e terá que ser tratada cada uma 

dela. 

 

10) Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio ou nas oficinas (ADIs), você 

autoriza que ela sejam mantida nas filmagens? 

Sim ( x  )  Não (   ) 

 

Agradecemos sua participação! Rachel Freitas  
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CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTE DO PROJETO:  Dani 

QUESTIONÁRIO COM ____________________________________________________ 

Professora ( x  )  Estagiária (   )                     ADI (   )  

 

Escolarização: (    ) Ensino Fundamental;  (    ) Ensino Médio; (   ) Magistério;  (  ) Superior 

incompleto; (    ) Superior Completo; ( x  ); Pós-Graduação (    ) Mestrado;  (   ) Doutorado 

Caro(a) professor(a) e ADI: 

Sua colaboração é muito importante para conhecermos melhor Dani.  Gostaríamos que você 

respondesse esse questionário e desde já, agradecemos sua colaboração na pesquisa e sua 

recepção no CMEI.   

1)Há quanto tempo você ensina a Dani? 

Um ano. 

2)Sabe informar se Dani tem algum acompanhamento especializado fora da escola: TO, 

fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Qual?  Sim. Fonoaudiologia, Fisioterapia , Equiterapia  

 

3) Dani realiza quais atividades pedagógicas e/ou recreativas comuns aos outros alunos?  

participa das rodas de interesse, ouve as historias, massa de modelar.    

 

4)Aqui no CMEI, é realizada alguma atividade pedagógica e/ou recreativa diferenciada para 

Dani? Qual/Quais atividades?  Na biblioteca, mas eu não participo. 

 

5)Em sua opinião, o que o CMEI/professores/alunos precisam para possibilitar (ou melhorar) 

a inclusão de Dani?  Acompanhamento da professora estudo  de caso. 

 

6)Como você considera a participação dos colegas na socialização dele(a)?  Ótima. Eles 

interagem bastante com ela. 



172 
 

7)Você considera que a criança foi incluída na sala de aula? O que você pensa e sente acerca 

da inclusão de  Dani  no CMEI?  Sim, porque abracei. Por outro lado eu me sinto só e 

perdida. 

 

 

8) Caso a resposta seja negativa quanto à inclusão de Dani, pergunta-se: porque motivo você 

acredita que a inclusão de Dani  não está sendo bem sucedida?  Preciso de ajuda para 

acompanha – lá melhor. 

9)Baseado na sua experiência, existe algum tipo de deficiência que você considera 

desafiador ou mais difícil para o processo de inclusão escolar? Por quê? 

(    ) deficiência física;  ( x  ) deficiência mental; (   ) deficiência auditiva; (   ) deficiência visual; 

(   ) Outros _______Se a professora não ficar sem ajuda de especialistas todas são. 

 

10) Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio ou nas oficinas (ADIs), você 

autoriza que ela sejam mantida nas filmagens? 

Sim ( x  )  Não (   ) 

 

Agradecemos sua participação! Rachel Freitas e Érika Cabral (auxiliar) 
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CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTE DO PROJETO: Sócrates 

QUESTIONÁRIO COM ____________________________________________________ 

Professora (   )  Estagiária (   )                     ADI ( x  )  

 

Escolarização: (    ) Ensino Fundamental;  (    ) Ensino Médio; (   ) Magistério;  ( x ) Superior 

incompleto; (    ) Superior Completo; (   ); Pós-Graduação (    ) Mestrado;  (   ) Doutorado 

Caro(a) professor(a) e ADI: 

Sua colaboração é muito importante para conhecermos melhor Sócrates. Gostaríamos que 

você respondesse esse questionário e desde já, agradecemos sua colaboração na pesquisa e 

sua recepção no CMEI.   

1)Há quanto tempo você ensina a Sócrates? 

Quatro meses. 

2)Sabe informar se Sócrates tem algum acompanhamento especializado fora da escola: TO, 

fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Qual? 

Não. 

3)  Sócrates realiza quais atividades pedagógicas e/ou recreativas comuns aos outros 

alunos? 

Não. 

4)Aqui no CMEI, é realizada alguma atividade pedagógica e/ou recreativa diferenciada para 

Sócrates? Qual/Quais atividades?  Foram feitas varias tentativas com ele. 

 

5)Em sua opinião, o que o CMEI/professores/alunos precisam para possibilitar  (ou 

melhorar) a inclusão de Sócrates?  (sem resposta) 

 

6)Como você considera a participação dos colegas na socialização dele(a)? 

É muito importante na aprendizagem e desenvolvimento dele. 
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7)Você considera que a criança foi incluída na sala de aula? O que você pensa e sente acerca 

da inclusão de  Sócrates no CMEI? 

(sem resposta ) 

 

8) Caso a resposta seja negativa quanto à inclusão de Sócrates, pergunta-se: porque motivo 

você acredita que a inclusão de  Sócrates não está sendo bem sucedida? 

( sem resposta ) 

9)Baseado na sua experiência, existe algum tipo de deficiência que você considera 

desafiador ou mais difícil para o processo de inclusão escolar? Por quê? 

(    ) deficiência física;  (   ) deficiência mental; (   ) deficiência auditiva; (   ) deficiência visual; (   

) Outros _______ 

( sem resposta ) 

10) Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio ou nas oficinas (ADIs), você 

autoriza que ela sejam mantida nas filmagens? 

Sim ( x  )  Não (   ) 

 

Agradecemos sua participação! Rachel Freitas e Érika Cabral (auxiliar) 
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CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTE DO PROJETO: Natan 

QUESTIONÁRIO COM: O questionário foi entregue mas ninguém respondeu o questionário 

de Natan 

Professora (   )  Estagiária (   )                     ADI (   )  

 

Escolarização: (    ) Ensino Fundamental;  (    ) Ensino Médio; (   ) Magistério;  (  ) Superior 

incompleto; (    ) Superior Completo; (   ); Pós-Graduação (    ) Mestrado;  (   ) Doutorado 

Caro(a) professor(a) e ADI: 

Sua colaboração é muito importante para conhecermos melhor Natan. Gostaríamos que 

você respondesse esse questionário e desde já, agradecemos sua colaboração na pesquisa e 

sua recepção no CMEI.   

1)Há quanto tempo você ensina a Natan? 

 

2)Sabe informar se Natan tem algum acompanhamento especializado fora da escola: TO, 

fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Qual? 

 

 

3)Natan realiza quais atividades pedagógicas e/ou recreativas comuns aos outros alunos? 

 

 

 

4)Aqui no CMEI, é realizada alguma atividade pedagógica e/ou recreativa diferenciada para 

Natan? Qual/Quais atividades? 

 

5)Em sua opinião, o que o CMEI/professores/alunos precisam para possibilitar (ou melhorar) 

a inclusão de Natan na escola? 

6)Como você considera a participação dos colegas na socialização dele(a)? 
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7)Você considera que a criança foi incluída na sala de aula? O que você pensa e sente acerca 

da inclusão de Natan no CMEI? 

 

 

8) Caso a resposta seja negativa quanto à inclusão de Natan, pergunta-se: porque motivo 

você acredita que a inclusão de Natan não está sendo bem sucedida? 

 

9)Baseado na sua experiência, existe algum tipo de deficiência que você considera 

desafiador ou mais difícil para o processo de inclusão escolar? Por quê? 

(    ) deficiência física;  (   ) deficiência mental; (   ) deficiência auditiva; (   ) deficiência visual; (   

) Outros _______ 

 

 

10) Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio ou nas oficinas (ADIs), você 

autoriza que ela sejam mantida nas filmagens? 

Sim (   )  Não (   ) 

 

Agradecemos sua participação! Rachel Freitas e Érika Cabral (auxiliar) 
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CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTE DO PROJETO: Arthur 

QUESTIONÁRIO COM ____________________________________________________ 

Professora (   )  Estagiária ( x  )                     ADI (   )  

(Fizemos, apenas, uma videogravação com Arthur porque ele faltou os outros dias) 

Escolarização: (    ) Ensino Fundamental;  (    ) Ensino Médio; ( x  ) Magistério;  (  ) Superior 

incompleto; (  x  ) Superior Completo; (   ); Pós-Graduação (    ) Mestrado;  (   ) Doutorado 

Caro(a) professor(a) e ADI: 

Sua colaboração é muito importante para conhecermos melhor Arthur. Gostaríamos que 

você respondesse esse questionário e desde já, agradecemos sua colaboração na pesquisa e 

sua recepção no CMEI.   

1)Há quanto tempo você ensina a Arthur? 

Cinco meses. 

 

2)Sabe informar se Arthur tem algum acompanhamento especializado fora da escola: TO, 

fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Qual?  Ele já foi encaminhado pela escola, só que não sei 

informar se está sendo acompanhado.  

 

3) Arthur realiza quais atividades pedagógicas e/ou recreativas comuns aos outros alunos? 

Ele realiza todas as atividades pedagógicas proposta pela docente. 

 

4)Aqui no CMEI, é realizada alguma atividade pedagógica e/ou recreativa diferenciada para 

Arthur? Qual/Quais atividades?  Ele trabalha na recreação com atividade que estimula sua 

coordenação motora juntamente com os demais alunos.  

 

5)Em sua opinião, o que o CMEI/professores/alunos precisam para possibilitar (ou melhorar) 

a inclusão de Arthur na escola?  Em relação a Arthur, ele é bem aceito por todos da escola 

CMEI. A inclusão é bem sucedida.   
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6)Como você considera a participação dos colegas na socialização dele(a)?  Ótima. 

 

7)Você considera que a criança foi incluída na sala de aula? O que você pensa e sente acerca 

da inclusão de Arthur no CMEI?  Sim. Para Arthur esta sendo ótimo, pois ele pode se 

relacionar com crianças de sua mesma idade, onde ele é bem acolhido a não sofre nenhum 

tipo de descriminação.  

 

 

8) Caso a resposta seja negativa quanto à inclusão de Arthur, pergunta-se: porque motivo 

você acredita que a inclusão de Arthur não está sendo bem sucedida? 

( sem resposta ) 

 

9)Baseado na sua experiência, existe algum tipo de deficiência que você considera 

desafiador ou mais difícil para o processo de inclusão escolar? Por quê? 

(    ) deficiência física;  ( x  ) deficiência mental; (   ) deficiência auditiva; (   ) deficiência visual; 

(   ) Outros _______ 

Quando existe agressividade física por parte do portador de deficiência mental. 

 

 

10) Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio ou nas oficinas (ADIs), você 

autoriza que ela sejam mantida nas filmagens? 

Sim (  x   )  Não (   ) 

 

Agradecemos sua participação! Rachel Freitas e Érika Cabral (auxiliar) 
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CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTE DO PROJETO: Mek 

QUESTIONÁRIO COM ____________________________________________________ 

Professora (   )  Estagiária ( x  )                     ADI (   )  

 

Escolarização: (    ) Ensino Fundamental;  (    ) Ensino Médio; (   ) Magistério;  (  ) Superior 

incompleto; (  x  ) Superior Completo; (   ); Pós-Graduação (    ) Mestrado;  (   ) Doutorado 

Caro(a) professor(a) e ADI: 

Sua colaboração é muito importante para conhecermos melhor Mek. Gostaríamos que você 

respondesse esse questionário e desde já, agradecemos sua colaboração na pesquisa e sua 

recepção no CMEI.   

1)Há quanto tempo você ensina a Mek? 

Um ano e seis meses. 

2)Sabe informar se Mek tem algum acompanhamento especializado fora da escola: TO, 

fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Qual? 

Fisioterapia e psicologia na AACD. 

 

3) Mek  realiza quais atividades pedagógicas e/ou recreativas comuns aos outros alunos? 

Participa do recreio. 

 

 

4)Aqui no CMEI, é realizada alguma atividade pedagógica e/ou recreativa diferenciada para 

Mek? Qual/Quais atividades?  ( sem resposta ) 

 

5)Em sua opinião, o que o CMEI/professores/alunos precisam para possibilitar (ou melhorar) 

a inclusão de Mek na escola?  Espaço físico de escola e capacitação na área de educação 

especial. 
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6)Como você considera a participação dos colegas na socialização dele(a)? 

Boa. 

 

7)Você considera que a criança foi incluída na sala de aula? O que você pensa e sente acerca 

da inclusão de Mek no CMEI?  A inclusão de Mek se resume a socialização. 

 

8) Caso a resposta seja negativa quanto à inclusão de Mek, pergunta-se: porque motivo você 

acredita que a inclusão de Mek não está sendo bem sucedida? 

( sem  resposta ) 

 

9)Baseado na sua experiência, existe algum tipo de deficiência que você considera 

desafiador ou mais difícil para o processo de inclusão escolar? Por quê? 

(    ) deficiência física;  (   ) deficiência mental; (   ) deficiência auditiva; (   ) deficiência visual; (   

) Outros _______ 

Se a escola e os profissionais não estão preparados todas são difíceis. 

 

10) Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio ou nas oficinas (ADIs), você 

autoriza que ela sejam mantida nas filmagens? 

Sim ( x  )  Não (   ) 

 

Agradecemos sua participação! Rachel Freitas e Érika Cabral (auxiliar) 
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CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTE DO PROJETO: Tito 

QUESTIONÁRIO COM ____________________________________________________ 

Professora (   )  Estagiária ( x  )                     ADI (   )  

 

Escolarização: (    ) Ensino Fundamental;  (    ) Ensino Médio; ( x  ) Magistério;  (  ) Superior 

incompleto; (    ) Superior Completo; (   ); Pós-Graduação (    ) Mestrado;  (   ) Doutorado 

Caro(a) professor(a) e ADI: 

Sua colaboração é muito importante para conhecermos melhor Tito. Gostaríamos que você 

respondesse esse questionário e desde já, agradecemos sua colaboração na pesquisa e sua 

recepção no CMEI.   

1)Há quanto tempo você ensina a Tito? 

Nove meses. 

2)Sabe informar se Tito tem algum acompanhamento especializado fora da escola: TO, 

fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Qual?  Não. 

 

3)Tito realiza quais atividades pedagógicas e/ou recreativas comuns aos outros alunos? 

Sim.    

 

4)Aqui no CMEI, é realizada alguma atividade pedagógica e/ou recreativa diferenciada para 

Tito? Qual/Quais atividades?  Não. 

 

5)Em sua opinião, o que o CMEI/professores/alunos precisam para possibilitar (ou melhorar) 

a inclusão de Tito?  LIBRAS. 

 

6)Como você considera a participação dos colegas na socialização dele(a)? 

Ótima. 
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7)Você considera que a criança foi incluída na sala de aula? O que você pensa e sente acerca 

da inclusão de Tito no CMEI?  sim. 

 

 

8) Caso a resposta seja negativa quanto à inclusão de Tito, pergunta-se: porque motivo você 

acredita que a inclusão de Tito não está sendo bem sucedida? 

( sem resposta ) 

 

9)Baseado na sua experiência, existe algum tipo de deficiência que você considera 

desafiador ou mais difícil para o processo de inclusão escolar? Por quê? 

(    ) deficiência física;  (   ) deficiência mental; (   ) deficiência auditiva; (   ) deficiência visual; (  

x )  autismo______ 

 

10) Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio ou nas oficinas (ADIs), você 

autoriza que ela sejam mantida nas filmagens? 

Sim ( x  )  Não (   ) 

 

Agradecemos sua participação! Rachel Freitas e Érika Cabral (auxiliar) 
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CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTE DO PROJETO: Iago 

QUESTIONÁRIO COM ____________________________________________________ 

Professora (   )  Estagiária ( x  )                     ADI (  x )  

(Fizemos, apenas, uma videogravação com Iago; o mesmo teve baixa frequência no mês que 

fizemos as videogravações) 

Escolarização: (    ) Ensino Fundamental;  (    ) Ensino Médio; (  x ) Magistério;  (  ) Superior 

incompleto; (    ) Superior Completo; (   ); Pós-Graduação (    ) Mestrado;  (   ) Doutorado 

Caro(a) professor(a) e ADI: 

Sua colaboração é muito importante para conhecermos melhor Iago. Gostaríamos que você 

respondesse esse questionário e desde já, agradecemos sua colaboração na pesquisa e sua 

recepção no CMEI.   

1)Há quanto tempo você ensina a Iago? 

Um mês.  

2)Sabe informar se Iago tem algum acompanhamento especializado fora da escola: TO, 

fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Qual?  Sim. Fonoaudiologa...  

 

3) Iago  realiza quais atividades pedagógicas e/ou recreativas comuns aos outros alunos? 

Não. 

 

4)Aqui no CMEI, é realizada alguma atividade pedagógica e/ou recreativa diferenciada para 

Iago? Qual/Quais atividades? Sim. Atividades recreativas. 

 

5)Em sua opinião, o que o CMEI/professores/alunos precisam para possibilitar (ou melhorar) 

a inclusão de Iago?  Nada. 

 

6)Como você considera a participação dos colegas na socialização dele(a)? 

Ótima. 
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7)Você considera que a criança foi incluída na sala de aula? O que você pensa e sente acerca 

da inclusão de Iago no CMEI?  Sim ele foi incluído. 

 

8) Caso a resposta seja negativa quanto à inclusão de Iago, pergunta-se: porque motivo você 

acredita que a inclusão de Iago não está sendo bem sucedida? 

( sem resposta )      

 

9)Baseado na sua experiência, existe algum tipo de deficiência que você considera 

desafiador ou mais difícil para o processo de inclusão escolar? Por quê? 

(    ) deficiência física;  (   ) deficiência mental; (   ) deficiência auditiva; (   ) deficiência visual; ( 

x  ) Outros autismo._______ 

 

( sem resposta ) 

 

10) Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio ou nas oficinas (ADIs), você 

autoriza que ela sejam mantida nas filmagens? 

Sim ( x  )  Não (   ) 

 

Agradecemos sua participação! Rachel Freitas e Érika Cabral (auxiliar) 
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CMEI ANA ROSA FALCÃO DE CARVALHO 

PROJETO: AS CONCEPÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARTICIPANTE DO PROJETO: Ryan 

QUESTIONÁRIO COM ____________________________________________________ 

Professora (   )  Estagiária ( x  )                     ADI ( x  )  

 

Escolarização: (    ) Ensino Fundamental;  (    ) Ensino Médio; ( x  ) Magistério;  (  ) Superior 

incompleto; (    ) Superior Completo; (   ); Pós-Graduação (    ) Mestrado;  (   ) Doutorado 

Caro(a) professor(a) e ADI: 

Sua colaboração é muito importante para conhecermos melhor Ryan. Gostaríamos que você 

respondesse esse questionário e desde já, agradecemos sua colaboração na pesquisa e sua 

recepção no CMEI.   

1)Há quanto tempo você ensina a Ryan ? 

Um mês. 

2)Sabe informar se Ryan tem algum acompanhamento especializado fora da escola: TO, 

fonoaudióloga, psicóloga ou outro? Qual? 

Não. 

 

3) Ryan  realiza quais atividades pedagógicas e/ou recreativas comuns aos outros alunos?  

Sim. 

 

 

4)Aqui no CMEI, é realizada alguma atividade pedagógica e/ou recreativa diferenciada para  

Ryan? Qual/Quais atividades?  Não. 

 

5)Em sua opinião, o que o CMEI/professores/alunos precisam para possibilitar (ou melhorar) 

a inclusão de Ryan  ? 

Nada, ele é bem aceito. 
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6)Como você considera a participação dos colegas na socialização dele(a)? 

Ótimo. 

 

7)Você considera que a criança foi incluída na sala de aula? O que você pensa e sente acerca 

da inclusão de  Ryan no CMEI? 

Sim. 

 

8) Caso a resposta seja negativa quanto à inclusão de  Ryan , pergunta-se: porque motivo 

você acredita que a inclusão de Ryan não está sendo bem sucedida? 

( sem resposta ) 

 

9)Baseado na sua experiência, existe algum tipo de deficiência que você considera 

desafiador ou mais difícil para o processo de inclusão escolar? Por quê? 

(    ) deficiência física;  (   ) deficiência mental; (   ) deficiência auditiva; (   ) deficiência visual; (  

x ) Outros autismo._______ 

 

10) Caso sua imagem apareça na videogravação do pátio ou nas oficinas (ADIs), você 

autoriza que ela sejam mantida nas filmagens? 

Sim ( x  )  Não (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1: FRAGMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CMEI 

 

EDUCAR É ARTE DE: 

 “Lutar pela igualdade sempre que a diferença nos discrimine. Lutar pelas diferenças sempre 

que a igualdade nos descaracterize”. (Souza Santos) 

5.2. Necessidades Educativas: 

  Numa primeira sondagem apontamos algumas questões norteadoras e iniciais como 

primeira configuração desse processo de acompanhamento das aprendizagens das crianças 

(em março de 2010). Como resultado da reflexão sobre nossas crianças elencamos as 

necessidades educativas que devem ser atendidas através da ação educativa orientada ao 

longo do processo de acompanhemento e fomento das aprendizagens: 

GRUPO III (resultados gerais): 

▪ necessidade de trabalho sistemático com  coordenação motora ampla e fina; 

▪ necessidade de ampliação do universo vocabular e instrumentos 

comunicativos; 

▪ necessidade de de ampliação dos recursos expressivos através do fazer 

artístico; 

▪ necessidade de reconhecimento do grupo e construção de relações positivas (de 

colaboração e participação efetiva no grupo-classe); 

▪ necessidade de trabalho com  aspectos da construção da autonomia (auto-

cuidado/higiene; reconhecimento corporal e referencial/representacional , 

comunicabilidade; etc)  

▪ necessidade de trabalho para o início da superação da hipótese pré-silábica 

(rabisco); 

▪ necessidade de regularização da rotina escolar e atitudes de convivência; 

▪ desprendimento de expressões e totens de apoio familiar (chupeta, paninho, 



 

presença da mãe – ou referente); 

▪ necessidade de reconhecimento  e da busca do apoio das figuras parentais de 

referência, pela unidade educativa; 

▪ encaminhamento de atendimentos específicos para diagnóstico convergente e 

suporte das crianças com necessidades educativas especiais; 

GRUPOS IV E V (resultados gerais): 

▪ necessidade de trabalho com  aspectos da construção da autonomia (auto-

cuidado/higiene; reconhecimento corporal e referencial/representacional; 

comunicação/linguagem etc); 

▪ necessidade de ampliação da ação infantil em espaços diferenciados e 

situações comunicativas variadas; 

▪ necessidade de apoio a construção da identidade positiva (auto-conceito e auto-

estima); 

▪ necessidade de trabalho com aspectos da construção do pensamento lógico-

matemático e representacional; 

▪ necessidade de trabalho sistemático com a linguagem verbal (oral e escrita) 

para superação de hipóteses pré-silábias e  silábicas; 

▪ necessidade de regularização da rotina escolar e atitudes de convivência 

(principalmente em grupos oriundos do lar e outros espaços educativos, 

dissonantes); 

▪ desprendimento de expressões e totens de apoio familiar  (linguagem mímica e 

oscilante entre a verbal e a gestual); 

▪ necessidade de reconhecimento  e da busca do apoio das figuras parentais de 

referência, pela unidade educativa; 

▪ encaminhamento de atendimentos específicos para diagnóstico convergente e 

suporte das crianças com necessidades educativas especiais; 



 

5.3. Necessidades Educativas Especiais: 

 Diante das transformações que a sociedade moderna vem enfrentando com a 

aceleração do conhecimento e o desenvolvimento, se não formos capazes de saber, de fazer e 

de ser ficaremos para trás, por isso um dos maiores desafios de nossa escola é a construção de 

um processo de socialidade e conhecimento humanizados onde a inclusão é o ponto de partida 

para se ajudar a construir sujeitos sociais, reflexivos e conscientes. 

 

 Em relação às necessidades educativas especiais o atual quadro de demandas está 

assim configurado: 

 Paralisia cerebral/cadeirante- 02 crianças 

 Paralisia Cerebral- 01 

 Deficiência Múltipla- 02 

 Portador de défcit auditivo neuro sensório- 01 

 Esclerose, ADNPM, Síndrome de West – VGB- 01 

 Síndrome de Dow- 01 criança 

 Baixa Visão- 01 criança 

 TDH- 03 crianças 

 Com necessidade de diagnóstico – 05 crianças 

 “ Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos , cabendo ás escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos” 

(MEC/SEESP,2001). 

 Tendo ciência sobre as determinações legais para o atendimento às crianças com 

necessidades especiais, nossa escola tem envidado esforços para garantia da qualidade do 

atendimento das necessidades específicas deste grupo de crianças em parceira com a 

Secretaria de Educação da Cidade do Recife, mais expressivamente representada pelas 



 

Gerências de Educação Infantil e Gerências de Educação Especial. 

 Além das orientações e suporte de pessoal (estagiárias) para o acompanhento das 

crianças, internamente temos buscado agir em várias dimensões: 

 acompanhamento e orientação de professoras e estagiárias/acompanhantes (na ouvida 

de suas inquietações e formação continuada no seio da escola); 

 adaptação de equipamentos e espaços para o atendimento das crianças (tendo em vista 

a limitação financeira pela qual passa a escola para tanto); 

 organização de horários de atendimento individual das crianças no espaço da 

biblioteca, como reforço a construção de auto imagem positiva e reforço em exercícios 

de  estimulação psicomotora (muitos deles, também orientados pelos serviços de saúde 

que atendem as crianças- IMIP; AACD; Hospital Osvaldo Cruz); 

 inclusão das crianças em atividades físicas e terápicas no contra turno para o 

desenvolvimento de habilidades e ampliação das possibilidades de 

interação/socialização (através de programas de convênio da Secretaria de Educação 

com Clubes e Centros de Atendimento à Necessidades Especiais); 

 construção de relatórios pedagógicos sobre crianças para a manutenção do diálogo da 

escola com os serviços de atendimento médico e famílias; 

 orientação aos pais/cuidadores de forma sistemática e com  respeito aos processos 

próprios de assimilação dos limites de desenvolvimento cognitivo de suas crianças. 
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