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RESUMO

Este artigo resulta de uma análise crítica a partir do dimensionamento de algumas categorias como:
criança-inclusão-escola-infância. O referencial teórico tomou como embasamento o pensamento de
autores que pesquisam a temática na contemporaneidade, a exemplo de: RODRIGUES, (2006), FABRÍCIO
& BUENO DE SOUZA, (2006) entre outros. Os procedimentos analíticos possibilitaram a compreensão de
que a inclusão é possível sim. Para que as escolas de educação infantil alcancem resultados positivos no
processo de inclusão torna-se indispensável a identificação precoce, avaliação e estimulação de crianças
com deficiências, que vivenciem políticas, culturas e práticas que considerem a contribuição ativa do
aluno, atingindo a qualidade acadêmica e sociocultural sem discriminação e beneficiando toda comunidade
escolar.
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ABSTRACT

This article results from a critical analysis from the scaling of some categories like:
child-inclusion-school-infancy. The theoretical foundation took as the thought of authors who research
topics in contemporary, like: RODRIGUES, (2006). FABRÍCIO & BUENO DE SOUZA, (2006) among others.
Analytical procedures provided an understanding of inclusion is indeed possible. For the preschools achieve
positive results in the inclusion process is indispensable for the early identification, assessment and
stimulation for children with disabilities, to experience policies, cultures and practices which consider the
active contribution of the student reaching the academic quality and sociocultural without discrimination
and benefiting the entire school community.
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Os trabalhos que tomam a educação e a inclusão da infância como objeto de pesquisa tem sido ainda
escassos na perspectiva de delinear o multifacetado processo de construção social da educação dessa
infância e a função que a escola efetivamente desenvolve frente a realidade contemporânea. Estes estudos
têm sido privilegiados de forma tímida pelos pesquisadores. Dessa forma, neste trabalho em especial,
houve interesse em produzir uma análise sobre a educação da infância e o processo de inclusão da escola
em toda a sua complexidade desafiadora atual.

Para dar consistência à análise proposta neste texto será apresentada uma breve história da educação em
seu processo de inclusão. Destaca-se que os profissionais que desempenham um trabalho educacional com
a criança no contexto escolar que se encontra em situação de deficiência devem estar sempre em processo
de formação além se imbuir de uma consciência e da importância do papel que irá desempenhar junto a
criança e sua família, desnudando-se das concepções pre-concebidas e lançando-se em um mundo
particular de cada criança.

As concepções sobre criança-infância-educação-sociedade-inclusão são basilares para dar conta de uma
ação mais ética e política. Não se pode pensar estas questões sem uma clareza conceitual dessas
categorias.

1. 1 Breve Histórico da Educação e Processos de Inclusão

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos realizada na Tailândia em 1990, no Art.3º reconhece a
necessidade de universalizar o acesso à educação e de promover a equidade, considerando que a
educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos, por meio de medidas
efetivas que reduzam progressivamente as desigualdades existentes. A educação básica se tornará
equitativa quando for oferecida a todas as crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter
um padrão considerável de qualidade da aprendizagem.

Um comprometimento efetivo no sentido de superar as disparidades educacionais deve ser assumido,
principalmente com relação aos grupos dos excluídos: os pobres; os meninos e meninas de rua ou
trabalhadores; as populações das periferias urbanas e zonas rurais; os nômades e os trabalhadores
migrantes; os povos indígenas; as minorias étnicas, raciais e linguísticas; os refugiados; os deslocados
pela guerra; e os povos submetidos a um regime de ocupação, não devem sofrer qualquer tipo de
discriminação no acesso às oportunidades educacionais. Dentre estes excluídos do processo educacional
destacamos como prioridade mais urgente a de melhoria na qualidade e na garantia do acesso à educação
para meninas, mulheres, pessoas que apresentam necessidades básicas de aprendizagem, bem como as
pessoas com deficiências, uma vez que estas requerem atenção especial. É mister a tomada de medidas
que garantam a igualdade de acesso à educação para que estas pessoas superem todos os obstáculos que
impedem sua participação ativa neste processo, eliminando assim os preconceitos e estereótipos de
qualquer natureza.

A adoção de medidas constantes no item 4 da Estrutura de ação em Educação Especial

Incorpora os mais do que comprovados princípios de uma forte pedagogia da qual
todas as crianças possam se beneficiar. Ela assume que as diferenças humanas
são normais e que, em consonância com a aprendizagem de ser adaptada às
necessidades da criança, ao invés de se adaptar a criança às assunções
pré-concebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem.
Uma pedagogia centrada na criança é beneficial a todos os estudantes e,
consequentemente, à sociedade como um todo. A experiência tem demonstrado
que tal pedagogia pode consideravelmente reduzir a taxa de desistência e
repetência escolar (que são tão características de tantos sistemas educacionais) e
ao mesmo tempo garantir índices médios mais altos de rendimento escolar
(Salamanca, 1994).
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Os educadores acreditam que:

Uma pedagogia centrada na criança pode impedir o desperdício de recursos e o
enfraquecimento de esperanças, tão frequentemente consequências de uma
instrução de baixa qualidade e de uma mentalidade educacional baseada na ideia
de que "um tamanho serve a todos". Escolas centradas na criança são além do
mais a base de treino para uma sociedade baseada no povo, que respeita tanto
as diferenças quanto a dignidade de todos os seres humanos. Uma mudança de
perspectiva social é imperativa. Por um tempo demasiadamente longo os
problemas das pessoas portadoras de deficiências têm sido compostos por uma
sociedade que inabilita, que tem prestado mais atenção aos impedimentos do que
aos potenciais de tais pessoas (Salamanca, 1994).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (LDBEN) em seu Art. 5o assegura o acesso à
educação básica obrigatória enquanto direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de
cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída
e reafirma que a educação infantil enquanto primeira etapa da educação básica, objetiva o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em todos os seus aspectos, apoiados pela ação
da família e da comunidade. Esse processo de atendimento à criança se dará em creches, ou entidades
equivalentes, para crianças de até três anos de idade e em pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco
anos de idade. É nesta faixa etária destinado a educação infantil que torna-se indispensável para a
otimização de ações que promovam efetivamente o desenvolvimento das crianças, especialmente daquelas
com deficiência, por meio de currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,
para atender as suas necessidades, além da articulação com as demais políticas públicas.

Para uma infância que se quer inclusiva buscamos destacar que a concepção de criança compreendida
neste artigo a concebe como ser histórico, social e político que encontra no outro (adulto) parâmetros que
lhe permitem construir e reconstruir o espaço que a cerca. Esta concepção de criança não está cristalizada,
não se adéqua a um modelo único de infância, pois está sendo tecida na teia da diversidade e
multiplicidade que são características do processo de formação do ser humano e da sociedade.
Reafirmamos uma concepção de infância contrária à ideia de natureza infantil abstrata e supostamente
universal.

O Plano Nacional de Educação – PNE, de 2001, já destacava que o grande avanço que a década da
educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garantisse o atendimento à
diversidade humana. Para tanto a Resolução nº 2/2001 do Conselho Nacional de Educação / Câmara de
Educação Básica institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e determina
no artigo 2º que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se
para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições
necessárias para uma educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001).

Uma educação de qualidade para todos, mais especificamente para educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação encontra fundamento na
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva definindo que cabe aos
sistemas de ensino, organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as
funções de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, bem como de monitor ou cuidador
dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras,
que exijam auxílio constante no cotidiano escolar (MEC/SEESP, 2008).

O multiculturalismo da educação vem como decorrência de se ter alunos pertencentes a diferentes
universos nas salas de aula do ponto de vista cultural, social, linguístico e religioso, além da escola se
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constituir em espaço de socialização dos sujeitos e ter um papel fundamental no processo de
desenvolvimento e aprendizagem destes, na determinação do lugar que os mesmos passarão a ocupar
junto à família e, por consequência na sociedade, transformando o espaço escolar em um espaço
democrático, que possa oferecer igualdade de oportunidades, proporcionando condições de atendimento
educacional diferentes a alunos diversos.

Todo processo de transformação de uma sociedade exige dos seus envovidos compromisso e
disponibilidade no que concerne a formação continuada e sistemática ao longo da carreira profissional,
dentre estes, os professores e demais profissionais da educação para que possam reconhecer o aluno
como um aprendiz em potencial, adotem abordagens que favoreçam a solução dos desafios encontrados e
acreditem que todos os educandos conseguem desenvolver habilidades básicas no processo de inclusão
das escolas comuns da comunidade.

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 aponta em suas
diretrizes que a avaliação pedagógica enquanto processo dinâmico deve considerar tanto o conhecimento
prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura,
configurando uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação
ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as
intervenções pedagógicas do professor. Este professor deve focar naquilo que o aluno deseja aprender e
não nos rótulos sobre ele, pois será preciso prover suportes de acessibilidade para atendimento às
peculiaridades individuais dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.

Uma das Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva/2008
assegura que o acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se desenvolvem as bases
necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento global do aluno”. Período esse,
necessário para a realização das intervenções pedagógicas e a orientação adequada aos membros da
família da criança com deficiência. Nessa etapa, “o lúdico”, o acesso às formas diferenciadas de
comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e
a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização de todas
as crianças.

1.2 Finalidades Da Etapa Da Educação Infantil

As grandes finalidades da etapa da educação infantil, segundo Bassedas (2006, p. 54) estão relacionadas
com o “potenciar o desenvolvimento máximo de todas as capacidades, respeitando a diversidade e as
possibilidades dos diferentes alunos”, cujo desenvolvimento se dá mediante um processo de interação
entre os seus pares e o adulto que media essa complexidade de interações, que propõe situações,
atividades e estímulos que venham “compensar as desigualdades sociais e culturais” da criança oriunda da
classe menos favorecida, habilitando-a no período optimal e “preparando para um bom acompanhamento
da escolaridade obrigatória,” que se constituem em anseios da comunidade escolar.

Bassedas (2006, p. 65), destaca ainda que na etapa da educação infantil as mudanças que se produzem
nos educandos são de uma magnitude sem comparação com as das outras etapas educativas e que as
áreas curriculares na Educação Infantil se constituem na descoberta de si mesmo onde a criança inicia a
construção de uma imagem positiva de si, atuando progressivamente de modo independente do adulto,
desenvolvendo suas capacidades, sua auto-confiança e percebendo os seus limites. Quanto “à descoberta
do meio natural e social,” esta compreende o contexto físico e social que a criança se encontra inserida, as
relações com os seus pares e com os adultos, além de vivenciar experiências com as emoções e
acontecimentos da vida real e imaginária. Já na área da “intercomunicação e linguagem,” a sua interação
com o meio vai lhe proporcionar o desenvolvimento de diversas formas de comunicação e internalização
das situações cotidianas e dos fatos que permeiam o ambiente, permitindo-lhe a expressão de suas
capacidades, interesses, necessidades, ideias e sentimentos.
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É por meio de brincadeiras que a criança estimulada aprende a conviver socialmente, construindo sua
identidade e conquistando sua autonomia. A intimidade entre o brincar e o se desenvolver é tão singular
que Todeschi, Pedroso & Amorim (2006, p. 127) apud Bomtempo (1997) citam o grande psicólogo Jean
Piaget que traçou um paralelo entre o aparecimento dos estágios de desenvolvimento e dos jogos: de
exercício, simbólico, de regras e de construção, constituindo estes últimos a transição entre os três
primeiros.

Todeschi, Pedroso & Amorim (2006, p. 119) apud Bomtempo (1997) afirmam que:

Brincando, a criança se inicia na representação de papéis do mundo adulto que
irá desempenhar mais tarde. Desenvolve capacidades físicas, verbais e
intelectuais, tornando-se capaz de se comunicar. O jogo e o brinquedo são,
portanto, fatores de comunicação mais amplos do que a linguagem, pois
propiciam o diálogo entre pessoas de culturas diferentes.

Todeschi, Pedroso & Amorim (2006, p. 119) também enfatizam que:

o brincar pode ser visto como o primeiro e o principal veículo para as relações
darem-se em uma mesma perspectiva: a de ser criança, deixando de lado os
rótulos atribuídos tanto por colegas, quanto por profissionais envolvidos.

Conforme Kail (2004, p. 15) um dos primeiros estudiosos a enfatizar o contexto cultural no
desenvolvimento das crianças foi Levi Vygotsky (1896-1934). Ele acreditava que, como um objetivo
fundamental de todas as sociedades é capacitar as crianças a adquirirem valores e habilidades culturais
essenciais, cada aspecto do desenvolvimento de uma criança deve ser considerado em seu contexto.
Devemos compreender a criança como um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e
cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas de forma
que possa compreender e influenciar seu ambiente, ampliando suas relações sociais, interações e formas
de comunicação, sentindo-se cada vez mais seguras para se expressar, podendo aprender, nas trocas
sociais, com diferentes crianças e adultos cujas percepções e compreensões da realidade também são
diversas.

Kail (2004, p.15) também reconhece Bronfenbrener (1917) enquanto teórico que dá ênfaze ao contexto
cultural no desenvolvimento das crianças e cita seus estudos e suas pesquisas sobre a visão contextual, o
qual afirma que o desenvolvimento está inserido em uma série de sistemas complexos e interativos.
Podemos observar por meio do diagrama a seguir (Figura 1) no qual Bronfenbrener & Morris, (1998)
dividem o meio ambiente em quatro níveis: o microssistema[1], o mesossistema[2], o exossistema[3] e o
macrossistema[4].

Figura 1 - Diagrama

Esses sistemas estão interrelacionados e a escola enquanto espaço de construção do conhecimento se
constitui em ambiente fundamental, no segundo contexto social mais amplo, para as crianças nos seus
primeiros anos de vida, onde o seu ingresso na escola de educação infantil torna-se de indispensável, por
todos os aspectos até então abordados, nessa etapa do desenvolvimento, servirão de base para toda a
vida futura. Os profissionais afirmam que a participação ativa da família no processo de estimulação da
criança é prioritário, embora tenhamos que considerar algumas barreiras factíveis de serem superadas,
principalmente pelos pais, quando tomam conhecimento da deficiência da criança.

As interações sociais realizadas no ambiente familiar e na creche estabelerão vínculos. Kail (2004, p. 19)
considera as consequências da qualidade do vínculo apresentada por Erickson, Bowlby e outros teóricos
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(SROUFE & FLEESON, 1986) os quais “acreditam que o vínculo, como primeiro relacionamento social do
bebê, estabelece as bases para todos os seus relacionamentos sociais posteriores. Entretanto, os bebês
que não experimentaram um primeiro relacionamento bem-sucedido e satisfatório tenderiam a encontrar
problemas nas interações sociais quando atingissem a idade pré-escolar”.

Os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação
apresentam necessidades educacionais especiais, e cabe aos sistemas de ensino a promoção de respostas
à essas necessidades, garantindo o atendimento educacional especializado, que utilizará diferentes
estratégias no sentido de encontrar soluções para minimizar limitações funcionais, motoras e sensoriais. O
Parecer do CNE/CEB número 17/2001destaca que: [...] Todos os alunos, em determinado momento de
suavida escolar podem apresentar necessidades educacionais especiais, e seus professores em geral
conhecem diferentes estratégias para dar respostas a elas. No entanto, existemnecessidades educacionais
que requerem, da escola, uma série de recursos e apoios de caráter mais especializados que proporcionem
ao aluno, meios para acesso ao currículo.

De acordo com Schaffner e Buswell (1999, p. 69) os defensores da melhoria das escolas para melhor
atender às diferentes necessidades dos alunos devem unir-se e reconhecer o princípio de que as boas
escolas são boas escolas para todos os alunos. Para tanto, necessário se faz que a educação assuma de
fato o seu papel e eles afirmam que o principal passo para a criação de uma escola inclusiva de qualidade
é estabelecer uma filosofia da escola baseada nos princípios democráticos e igualitários (p. 70).

A escola que adota os princípios de igualdade, justiça e imparcialidade proporciona para que todos os
educandos usufruam de medidas iguais de respeito e dignidade em uma comunidade de ensino acolhedora
que em suas discussões envolve os alunos, pais, educadores, diretores, demais funcionários da escola e
membros da comunidade.

De acordo com Schaffner e Buswell (1999, p. 84) Incluir e garantir uma educação de qualidade para todos
os alunos é uma questão de justiça social, [...] Portanto, a escola que deseja receber a todos os alunos
precisa assumir uma concepção inclusivista e ter um olhar que perpasse todas as áreas de
desenvolvimento humano, observe além das questões pedagógicas, desenvolva o pensar criativo,
sobretudo na otimização das potencialidades de todos os educandos. A diversidade não pode ser vista
enquanto obstáculo e sim como incentivo à formação da consciência, à criação de situações amigáveis e
de aceitação dos que participam do processo educacional e socioafetivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

· Ao analisarmos a legislação e os documentos que fundamentam e dispõem sobre o atendimento
educacional às crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, perecebemos que ainda existe uma grande lacuna a
ser prenchida quanto a implementação de políticas públicas efetivas direcionadas a essa clientela.

· Alguns estudos que apontam a necessidade e os benefícios de transformarmos a escola em um espaço
democrático e participativo que atenda a todos os alunos na sua própria comunidade. Os diferentes
universos que compõem as escolas do ponto de vista cultural, social, linguístico e religioso proporcionam
uma reflexão/ação/reflexão criativa a todos os envolvidos no processo educacional.

· As crianças, para se desenvolverem, precisam aprender com os outros, por meio dos vínculos que
estabelecem. Se as aprendizagens acontecem na interação, seja com adultos ou crianças, elas também
dependem dos recursos que cada criança utiliza no precesso ensino-aprendizagem.

· A criança com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
necessitam de um olhar integral e não somente voltado para a sua dificuldade, além da constituição de
uma relação que vá além da objetividade pedagógica. As intervenções devem contemplar uma pedagogia
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centrada na criança, a qual é beneficial e sobretudo porque considera as potencialidades de todos os
educandos.

· Os profissionais que desempenham um trabalho educacional com a criança que se encontra em situação
de deficiência deve estar sempre em processo de formação além se imbuir de uma consciência e da
importância do papel que irá desempenhar junto a criança e sua família, desnudando-se das concepções
pre-concebidas e lançando-se em um mundo particular de cada criança.

· Enfim, a inclusão é possível sim. Para que as escolas de educação infantil alcancem resultados positivos
no processo de inclusão torna-se indispensável a identificação precoce, avaliação e estimulação de
crianças com deficiências, que vivenciem políticas, culturas e práticas que considerem a contribuição ativa
do aluno, atingindo a qualidade acadêmica e sociocultural sem discriminação e beneficiando toda
comunidade escolar.
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1Microssistema - compreende as pessoas e os objetos que fazem parte do ambiente mais imediato de um
indivíduo.
2Mesossistema - representa o fato de que o que acontece em microssistemas provavelmente influencia os
outros.
3Exossistema - compreende sistemas sociais que talvez uma pessoa não experimente em primeira mão,
mas que, mesmo assim, influenciam o seu desenvolvimento.
4 Macrossistema - compreende o mais amplo contexto ambiental, onde as sub-culturas e culturas em que
o microssistema, o mesossistema e o exossistema estão inseridos.
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