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Representação do professor da educação infantil sobre a relação 
desenvolvimento e aprendizagem da criança portadora de deficiência  

Izabel Cristina Feijó*  

Introdução  

É praticamente impossível negar a diversidade dos sujeitos dentro de 
uma determinada cultura, pois, diferem uns dos outros tanto nos aspectos 
psicológicos quanto sociais. Dessas diferenças parecem emergir entraves 
relacionados especialmente com a educação que, de certo modo, comete 
uma injustiça quando proporciona à especificidade humana, o mesmo tipo 
de instrução, o que implica na negação da variabilidade de capacidades.  

Neste contexto educacional, em 1988, no governo Pedro Ivo Campos, 
implantou-se no Plano Anual de Matrícula a integração da criança 
portadora de deficiência. Esse foi um salto grandioso à educação dessas 
crianças no Estado de Santa Catarina. Entretanto, ao ingressar-lhas na rede 
regular de ensino, surgiram várias dificuldades relacionadas à sua avaliação 
e à própria integração na sala de aula. Além disso, os professores 
questionavam seu preparo e atuação profissional para a nova realidade.  

A precariedade da formação desses profissionais foi confirmada em 
pesquisa1 realizada, em nível de iniciação científica, no ano de 1993. Tal 
investigação revelou a não aceitação do processo de integração, por 
grande parte dos professores, e a segregação do educando dentro da 
própria sala de aula. 

A leitura de obras como Vygotsky (1991), Luria (1984) e Leontiev 
(1991), levaram-me a considerar a potencialidade da criança portadora de 
deficiência e o fato de que o professor tem um papel fundamental na 
transformação da trajetória educacional desses alunos. Diante disto, 
elaborei este projeto com o propósito de conhecer a representação do 
professor da Educação Infantil sobre a relação desenvolvimento e 

                                                 
* Aluna do Programa de Pós-Graduação da UFSC-CED, Mestrado em Educação. E-Mail 
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1 SILVA, E.R. e FEIJO, I.C. Integração da Criança Portadora de Deficiência Mental na 
Rede Regular do Ensino do Município de São José. 1993. Suporte: CNPq. 
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aprendizagem do aluno portador de deficiência. O período da Educação 
Infantil constitui-se num momento privilegiado para este estudo, por ser o 
início da escolarização para as crianças portadoras de deficiência quando 
saem de uma instituição especializada.  

Para alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa foi realizada com 
11 professores de Educação Infantil, vinculados à rede municipal de ensino 
de Florianópolis, pertencentes a 7 Instituições. Com relação aos 
profissionais, os aspectos considerados foram o tempo de serviço e o grau 
de instrução, sendo escolhidos aqueles com formação em magistério do 2º 
grau e o professor mais antigo e o mais novo de cada instituição. Para obter 
os dados empíricos da pesquisa, o primeiro instrumento aplicado foi uma 
produção textual com a seguinte questão:  

Cada criança tem características próprias e diferentes modos de ser e 
de pensar, valores, experiências, comportamentos, uma história de vida. 
Qual a origem dessas diferenças e como trabalha-las na Educação Infantil? 

Além disto, foi realizada uma entrevista do tipo semiestruturada, 
baseada no texto produzido, na qual abordei questões referentes à Educação 
Especial. Minha hipótese era que, através da representação elas professoras 
sobre a origem das diferenças pessoais, seria possível identificar os 
pressupostos subjacentes e as expectativas apontadas por elas quanto à 
trajetória que pode percorrer o educando que não acompanha ou que é 
considerado como diferente diante do processo de escolarização.  

O claro-escuro da prática pedagógica  

O contato com o material em análise demonstrou que a produção 
escrita e os depoimentos das professoras estavam marcados por afirmações 
ou crenças, as quais, pela forma como foram apresentadas, exigiram e 
definiram a necessidade de investigar o processo de construção destas 
representações.2 

As representações das professoras são formadas, principalmente, ao 
longo de suas vivências práticas, como mostra o depoimento das 
entrevistadas:  

                                                 
2 O termo representação é utilizado em Psicologia Social para designar o modo de 
apresentação de um dado objeto social 
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Tudo o que sei e faço é o que a vida me ensinou. Já estou trabalhando 
há muito tempo e vou construindo meu pensamento, tudo o que sei...  

Esse conhecimento adquirido e reforçado no cotidiano, nada mais é 
do que o saber coletivo construído na prática vivida de um grupo social e 
influenciada pela posição social que o mesmo ocupa na esfera produtiva do 
sistema. Lembrando Berger e Luckmann (1976), na socialização o homem 
interioriza o mundo que lhe é mostrado e passa a se localizar nesse mundo, 
processo esse constantemente realimentado. Assim sendo, entendo que o 
saber cotidiano não é um saber puro, exigido apenas pelos estudos e pela 
experiência vivida, mas um modo de pensar decorrente da inserção do 
indivíduo e de seu grupo social no sistema produtivo.  

Outro aspecto observado nos depoimentos das professoras, é que 
alguns valores parecem ter sido absorvidos como absolutos, como se pode 
observar a seguir:  

As nossas crianças (eu sempre trabalhei com crianças de baixa renda) 
e essas diferenças já vem da família, (...) do ambiente em que vivem, 
tem muita agressividade. Pelo modo de vida que elas passam, 
vivenciam com seus pais ali morando num barraco, só de um quarto 
(...) e quando tem! Então, toda aquela coisa eles trazem para a escola.  

Esses valores podem se caracterizar como fruto do senso comum3, na 
sua prática cotidiana e não devem ser esquecidos se se pretende a alteração 
da escola com a superação dos mesmos. Faz-se necessário, então, 
considerá-los e esmiuçá-las na perspectiva de se apurar sua essência4. 
Atualmente, o homem não pode mais ser entendido como um simples 
reprodutor de ideias, decorrentes das crenças e dos mitos de sua 
comunidade. Uma análise concreta de suas representações só é possível se 
as considerarmos inseridas num discurso bastante amplo, onde as lacunas, 
as contradições e, consequentemente, a ideologia possam ser detectadas.  
                                                 
3 O conceito de senso comum está sendo adotado na perspectiva gramsciana, na qual se 
constitui uma representação ocasional desagregada do mundo. 
4 A essência seria o fundamento desses valores, das representações que estes sujeitos 
expressam. Para Karel Kosik “o conhecimento se realiza como superação de fenômenos e de 
essência, do que é secundário e do que é essencial, já que só através desta separação se pode 
mostrar a sua coerência interna, e com isso, o caráter específico da coisa. Neste processo o 
secundário não é deixado de lado como irreal ou menos real, mas revela seu caráter 
fenomênico ou secundário mediante demonstração de sua verdade na essência da coisa” 
(Kosik, 1995, p.17). 
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A diversidade dos dados apurados, sugerem que parte dos 
depoimentos apresentados foram construídas ao longo do seu processo 
social. Assim sendo, julgo importante identificar que teorias fundamentam 
estas concepções. Estas não são produzidas exclusivamente pela formação 
acadêmica ou na prática docente, ou ainda dos componentes ideológicos 
presentes na sociedade. São uma síntese de muitos enfoques, sendo sua 
cristalização facilitada pela fragilidade das relações humanas.  

As afirmações que seguem, extraídas das entrevistas, são ilustrativas 
da pouca consistência e fragilidade dos depoimentos apresentados pelas 
professoras, em relação ao conhecimento sobre o processo de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança portadora de deficiência. Elas 
representam não apenas o pensamento de uma professora, mas aparecem com 
significativa frequência no material analisado. Algumas respostas podem ser 
inclusive consideradas como padronizadas, como se pode observar:  

O meu pré, eu acho que eu... o alfabetizar, o desenvolvimento da 
criança, ele vem! Ele acontece, entendeu? Eu tenho até um exemplo 
na sala, de um menino que era quietinho, quase não conversava; ele 
não aprendia, e eu queria ver... E, de repente ele deu um estralo na 
cabeça que hoje ele conversa tudo, e se soltou.  

Estas crianças não aprendem porque pode ter um problema na 
cabeça.  

Eu não sei o que ele precisa para aprender. A cabeça dele está toda... 
né!  

Tem crianças que já têm... não é dificuldade para aprender, já é da 
própria personalidade dela. Já é mais lenta.  

Eu não sei o que ele precisa para aprender...  

Segundo a maioria das entrevistadas, a aprendizagem das crianças 
portadoras de deficiência acontece diferentemente das outras crianças, seus 
interesses também não são os mesmos, embora nem sempre consigam 
explicar como esta e o desenvolvimento acontecem na criança dita 
“normal”, o que vem ao encontro com as argumentações apontadas por 
Rego, quando ressalta que 

na maior parte das vezes as observações são bastante 
inconsistentes. Parecem se prender ao meramente opinativo e a 
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explicações dogmáticas e acríticas. O aluno é visto como um ser 
genérico (1994, p.35).  

Pensando assim, as professoras são desafiadas na prática diária e vão 
buscando formas de lidar com estes desafios, seja negando-os, evitando-os, 
ou tentando enfrentá-los.  

O conhecimento apropriado pelas professoras fica, de certa forma, 
subordinado a sua verificação na prática cotidiana. Considerando a 
inconsistência teórica, espelhada na fragilidade com que os conteúdos são 
trabalhados, percebi, na pesquisa, que a relação caracterizada pela 
experimentação, é em geral mera sucessão de tentativas para verificar o que 
“dá certo”. As profissionais passam a referenciar ou rejeitar princípios e 
teorias que subsidiam sua atuação, alegando a necessidade da prática e não 
só de fundamentos teóricos, como apresentam os depoimentos que seguem:  

Ele (professor) precisa ter a prática daquilo ali, e não só teoria de 
como trabalhar aquela criança. Não adianta encher o professor de 
teoria e dizer: Pronto, agora vai e faz! Porque não tem receita. Mas se 
precisa que (...) de algo mais para nos ajudar em sala de aula.  

Percebi que, por um lado, se as professoras apresentam uma postura 
preconceituosa em relação às dificuldades das crianças portadoras de 
deficiência, por outro, revelam a apropriação de valores veiculados pelo 
senso comum, numa manifestação visível de que o desenvolvimento das 
funções psicológicas não está sendo compreendido como parte integrante do 
contexto social, sujeito ao jogo das relações mediadas. A própria professora 
parece não se colocar como sujeito ativo integrante do conjunto social, e não 
se dispõe ativamente a sua própria transformação alegando a falta de tempo 
como principal problema, como mostra o depoimento a seguir:  

Só que no meu caso fica difícil, é o tempo (...) para você aprender 
tem que ter tempo, tens que ler, fichar, buscar informações. Mas nem 
todo mundo aceita a deficiência. Não só no sentido do órgão, mas 
num todo. Como no meu caso: eu tenho deficiência física, mas minha 
cabeça, sei que sou normal e consegui conquistar o meu espaço.  

Esta postura, que está presente na prática pedagógica, precisa ser 
problematizada, considerada e reconhecida como elemento favorecedor da 
expansão do fracasso escolar destas crianças. Isto seria propor a superação 
do mundo da pseudoconcreticidade, onde a diferença entre o fenômeno, que 
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se manifesta primeiro e imediatamente na realidade social, e a essência, que 
existe enrustida nos fatos, desaparece. Para apreender esta essência, que a 
princípio é oculta, faz-se necessário investigar a realidade cientificamente, 
utilizando-se do arsenal metodológico compilado historicamente pela ciência 
e pela tecnologia. Desta forma, o conhecimento da essência da realidade 
histórica e a superação do mundo pseudo concreto, exigem a apropriação de 
um arcabouço teórico que favoreça os subsídios necessários ao conhecimento 
objetivo dos fatos, despido de fetiches e de distorções conceituais.  

Este nível de compreensão pressupõe um proseio de negação de 
elementos cristalizados como valores e verdades pela classe dominante, e a 
construção de um outro projeto em função dos interesses coletivos, 
incluindo uma concepção de mundo que favoreça a elevação do nível de 
compreensão das professoras acerca do contexto histórico no qual estão 
inseridas, e a consequente alteração da possibilidade de neles intervir.  

A destruição da pseudoconcreticidade pode propiciar a construção de 
totalidades significativas, as quais remeteriam a um nível de explicação em 
que a realidade social passa a ser esclarecida pela reflexão. No processo de 
várias totalidades menores, que se interconectam, compõem uma totalidade 
histórico-cultural significativa.  

Celebração da diferença  

As professoras, ao interagirem com as crianças e ao organizarem seus 
ambientes de trabalho, o fazem de acordo com as representações e 
expectativas que têm sobre as mesmas. Essas representações são adquiridas 
em suas experiências de vida e em um meio sócio-histórico específico, 
culturalmente estruturado e organizado, exercendo forte poder significativo 
sobre os membros ali inseridos, como aparece no depoimento de uma 
professora entrevistada:  

Primeiro eu me apavorei porque antes de conhecê-la já me 
informaram tudo muito errôneo: falaram que ele era urna criança 
muito agressiva, que não deixava nada no lugar, enfim, eu fiquei 
apavorada. Então, eu já estava fazendo urna visão dele, totalmente 
errada.  

A diferença é criada pela sociedade e, se uma pessoa é assim 
considerada, é porque o rótulo a ela sobreposto teve êxito. Um exemplo está 
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no depoimento de uma outra professora entrevistada que salienta o rótulo 
como definidor da capacidade da criança:  

Elas aprendem mais lentamente, até porque têm a deficiência. A 
própria palavra já diz tudo: deficiente.  

Segundo Omote,  

as diferenças individuais são características apresentadas por pessoas 
específicas, na medida em que delas se destacam e lhe são atribuídas 
significações de desvantagem e de descrédito social, essas diferenças 
não podem mais ser vistas tão somente como variações nas 
características inerentes a algumas pessoas. São percebidas, descritas 
e estudadas como “deficientes” ou como necessidades especiais. 
(1994, p.66)  

Além disso, o mesmo autor enfatiza que a concepção de deficiência é 
um fenômeno socialmente construído:  

A deficiência não é algo que emerge com o nascimento de alguém ou 
com a enfermidade que alguém constrói, mas é produzida e mantida 
por um grupo social na medida em que interpreta e trata como 
desvantagens certas diferenças apresentadas por determinadas 
pessoas. Assim, as deficiências devem, a nosso ver ser encaradas, 
também, como decorrentes dos modos de funcionamento do próprio 
grupo social e não apenas como atributos inerentes às pessoas 
identificadas como portadoras de deficiências. (Ibid.)  

Assumindo a ideia de que os sujeitos são diferentes, fica claro 
perceber, também, que eles têm sido construídos e tratados como desiguais. 
E aqui, talvez seja fundamental perceber que a diferença não é o mesmo 
que desigualdade. Como argumenta Joam Scott (1988), a noção de 
desigualdade é política e pressupõe a diferença, uma vez que não teria 
sentido buscar ou reivindicar igualdade para sujeitos que são idênticos, ou 
que são os mesmos. O igualitarismo, diz ela, “implica um acordo social 
para considerar pessoas obviamente diferentes como equivalentes (não 
como idênticas) em relação a um dado propósito” (46). Sem dúvida, se a 
construção das diferenças é um processo social e histórico, isso supõe que 
ela esteja em constante transformação. Assim, muitas das práticas 
reprodutoras de desigualdades estão sendo hoje modificadas como é o caso 
do processo de integração, que propõe transformações que não se 
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consolidaram na prática docente, pois, a discriminação, o preconceito e a 
segregação ainda aparecem nitidamente nos depoimentos das entrevistadas:  

eu tenho que respeitar o limite da criança. Se ela não aprende desta 
vez, aprenderá depois. Mas eu não posso impor que ela aprenda ou 
que tenha que aprender igual aos outros.  

Na escola ou em qualquer outra instância, algumas vezes são 
desenvolvidas mudanças que servem apenas para revestir de novas 
formas um mesmo processo de desigualdade e discriminação. 
Entretanto, não podemos mais acreditar na possibilidade de uma 
sociedade isenta de relações de poder. Mas, que parece importante 
resgatar é sim, acima de tudo, a ideia de dinâmica social, ou seja, a 
ideia de uma construção contínua dos sujeitos, pois é aí que reside a 
possibilidade de intervenção. (Louro, [19--], p.180-181)  

Deste modo, percebe-se que as categorias atribuídas aos indivíduos 
que apresentam uma diferença, propõem expectativas normativas. Sendo 
assim, pode-se inferir que uma qualidade que estigmatiza alguém pode 
confirmar a normalidade de outrem. Esse atributo à pessoa estigmatizada 
acaba reduzindo as suas possibilidades de transformação, como parece 
acontecer com os portadores de deficiência que estão integrados na RRE.  

As atitudes que os indivíduos categorizados como normais têm com 
os estigmatizados são, muitas vezes, de discriminação, através das quais, 
efetiva e involuntariamente, reduzem as suas chances de êxito. No ambiente 
educacional, por outro lado, percebe-se a construção de uma teoria de 
estigma, uma ideologia para explicar a suposta inferioridade e do que ela 
representa, racionalizando, algumas vezes, uma animosidade baseada em 
outras diferenças, como por exemplo, a classe social que a criança pertence. 
Os depoimentos que seguem exemplificam algumas considerações que as 
professoras entrevistadas têm para explicar as diferenças entre as crianças:  

Cada criança possui um meio. Meio este que diferencia de cultura, 
classes, raças.  

Cada criança tem sua própria educação.  

Cada criança tem seu estilo de vida, uma realidade, uma cultura, seus 
valores cultivados pela família, ao meio que vive. As diferenças são a 
maneira que os pais foram educados e automaticamente educam seus 
filhos da mesma forma.  
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Com relação à criança portadora de deficiência, Vygotsky afirma:  

a criança portadora de deficiência está relacionada diretamente com o 
contexto sócio-histórico a que pertence e não existem deficientes em 
si mesmos, mas sim uma relação de atores (indivíduo – grupo) que 
acusam outros de estarem, consciente ou inconscientemente, 
quebrando com seu comportamento, limites e valores de determinada 
situação sociocultural. (1991c, p.103)  

Esta ideia de Vygotsky fornece a base para uma outra abordagem 
acerca da compreensão de algumas das importantes questões atuais relativas 
à integração da criança portadora de deficiência no ensino regular e ao seu 
processo de desenvolvimento e aprendizagem. Afirma que  

a educação para essas crianças deveria se basear na organização de 
suas funções psicológicas e em suas características mais positivas, ao 
invés de se basearem nos seus aspectos mais deficitários. (1991, 
p.28)  

Uma prática pedagógica que tome como ponto de partida a 
deficiência em si, apresenta como pressuposto a dificuldade, tendo como 
objetivo quase sempre a superação da mesma através da modelagem de 
comportamentos ou de desenvolvimento de atividades de caráter funcional, 
apenas. Previamente, determina-se o que a pessoa portadora de deficiência 
não pode alcançar. Entretanto, se, ao contrário, não reduzirmos de antemão as 
possibilidades da criança e, num processo de interação constante, procurarmos 
com ela as vias de acesso à constituição de conhecimentos e valores, estaremos 
possibilitando que ela aprenda e se desenvolva, apesar da deficiência, sem 
previamente determinarmos até onde terá condições de caminhar.  

Os motivos apresentados pelas professoras e a própria dinâmica da 
aula não parecem ser suficientes para demarcar a trajetória educacional 
destas crianças e, concomitantemente, para limitar o trabalho pedagógico, 
desenvolvendo somente atividades concretas. Muitas, apesar de 
apresentarem deficiências mais graves, podem desenvolver formas mais 
elaboradas de pensamento. Vygotsky argumenta contra este imobilismo 
pedagógico, enfatizando que  

precisamente, porque as crianças portadoras de deficiência, quando 
deixadas a si mesmas nunca atingirão formas mais abstratas de 
pensamento. E a escola, deveria fazer todo esforço para empurrá-las 
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nessa direção, para desenvolver nelas tudo que está intrinsecamente 
faltando no seu desenvolvimento. (1991, p.100)  

É necessário buscar conhecer aquilo que a criança pode vir a ser, 
transformando esse momento de avaliação numa instância de aprendizagem, 
só possível de se realizar instaurando-se um espaço de interação dialógica – 
diálogo esse que não necessita ocorrer apenas através de palavras, mas de 
gestos, ações, produções escritas, etc. – onde a pessoa é considerada, não 
como um organismo deficiente, mas como todo ser humano, um ser 
simbólico culturalmente localizado. As crianças se desenvolvem através das 
interações que realizam com outros indivíduos e com o meio no qual estão 
inseridas. Desenvolvem-se, portanto, interagindo com o meio natural e social. 

Estes princípios apontam para uma Pedagogia que considera o 
homem enquanto ser histórico, que pode compreender os processos de 
desenvolvimento e de aprendizagem a partir de uma visão sócio-histórica e 
não mais a-histórica e individual, com o pressuposto de uma natureza 
humana desvinculada e anterior ao social. Isto significa compreender as 
dificuldades na aprendizagem, os atrasos no desenvolvimento, e mesmo as 
diferentes formas de deficiência, enquanto uma construção social, que vai 
se formando e se cristalizando nas e pelas interações sociais.  

Percebe-se que no transcurso da história, as ações e reflexões 
humanas têm sido guiadas pela forma como os sujeitos processam o que 
veem e sentem em suas experiências: pelas necessidades que se apresentam 
no contexto do qual fazem parte; pelos valores e princípios que assumem e 
ressaltam no seu existir; pela forma como se organizam; pelo jeito como se 
percebem e percebem o outro e o mundo; pelo sentido que imprimem e 
constroem todas as coisas. Assim, essas ações e reflexões não são as mesmas 
em todos os tempos. Elas se modificam à medida que mudam os desejos, as 
relações e os sentimentos e as necessidades das pessoas em cada momento 
histórico. Modificações que ocorrem em todos os tempos e lugares e em 
todas as dimensões da vida, de forma mais ou menos acentuadas.  

Considerações finais  

Este trabalho de pesquisa não teve a intenção de chegar a resultados 
definitivos, mas sim, a análises aproximativas e aprofundadas acerca da 
representação das professoras da Educação Infantil sobre a relação entre 
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desenvolvimento e aprendizagem das crianças portadoras de deficiências. 
Deste modo, não objetivei julgá-las pelo fracasso ou sucesso do ensino, mas 
considerá-las como subjetividades que se materializam nas relações que se 
desenvolvem no contexto social onde estão inseridas.  

Segundo Lane (1994, p.18), pesquisador e pesquisado se definem por 
relações sociais que tanto podem ser reprodutoras como podem ser 
transformadoras das condições sociais onde ambos se inserem; desta forma, 
conscientes ou não, sempre a pesquisa implica em intervenção, ação de uns 
sobre outros. E isto, permite a acumulação do conhecimento na medida em 
que as especificidades apontam para o comum do grupo que, captado, nos 
propicia a compreensão do indivíduo como manifestação da totalidade 
social, ou seja, o indivíduo concreto. O caráter acumulativo das pesquisas 
proporciona a reflexão crítica e novos caminhos de investigação, sempre 
ampliando a compreensão e o âmbito do conhecimento.  

Diante deste pressuposto, finalizo este trabalho, salientando que a 
inconsistência teórica pode ser, claramente, observada durante todas as 
colocações das professoras. Isto coincide, basicamente, com os resultados 
alcançados na pesquisa de Rego (1994), quando esta ressalta que  

as argumentações utilizadas pelo grupo de educadores pesquisados 
parecem indicar que lhes falta informações e um conhecimento mais 
aprofundado sobre a questão das relações entre o aprendizado e o 
desenvolvimento do ser humano. (1994, p.238)  

Atrelado a este fator, ouvem-se, ainda, vozes que apregoam um 
discurso fortemente marcado pelos mitos, dogmas e valores do senso 
comum, que parecem não conseguir romper e superar os limites da intuição: 
não recorrem às formulações teóricas já sistematizadas, dando a impressão 
de que as desconhecem. No entanto, um olhar mais aprofundado sobre estes 
dados, parece indicar que o ideário destas professoras não apenas espelha as 
crenças do senso comum, sendo, talvez, o reflexo de alguns componentes 
presentes em sua própria formação profissional.  

Ao realizar o estudo das teses (inatistas, ambientalista e 
epistemologia genética) sobre a origem da diferença entre as crianças, 
elaboradas nas ciências humanas e de suas consequências para a Educação, 
constatei que as opiniões defendidas podem também estar respaldadas em 
conteúdos provenientes da filosofia ou da psicologia, que durante um longo 

184 
 

tempo trataram de dicotomizar e polarizar as complexas relações entre o 
sujeito e o objeto. Essas teses, tão fortemente presentes na história da 
Educação Especial, poderiam ser postuladas como pressuposto para 
respaldar os depoimentos das pesquisadas que construíram versões capazes 
de contemplar aspectos relacionados à integração da criança portadora de 
deficiência na RRE, através de fortes crenças legitimadas pelas próprias 
teses sobre a capacidade de aprender e de se desenvolver destas crianças.  

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, tive a oportunidade de 
estudar e me aprofundar em uma outra perspectiva acerca da deficiência e 
das oportunidades destinadas a quem é portador. Esse pressuposto serviu de 
base para analisar algumas categorias que foram identificadas na pesquisa, 
entre elas destacam-se, a igualdade de oportunidades, a questão da família, 
o estigma, os preconceitos que podem ser identificados nos depoimentos 
das professoras. 

Uma destas categorias que merece destaque é a que se refere à 
igualdade de oportunidades.  

existem desigualdades dentro do nosso sistema, que apesar da 
massiva expansão e do fornecimento relativamente igualitário de 
recursos, os resultados são desequilibrados em termos de acesso 
social; e se o sistema está tratando algumas pessoas de forma 
desigual... elas não são as únicas afetadas. Diminuiu a qualidade da 
Educação de toda a população estudantil (White, 1994, p.67).  

Entretanto, muitas pessoas têm trabalhado para mudar essa situação. 
Apesar da famigerada expressão igualdade de oportunidades na Educação, 
as professoras parecem que não estão acompanhando a dinâmica das atuais 
exigências da sociedade. No entanto, suponho que a chave para uma 
reforma sustentável do ensino está nas mãos das pessoas que trabalham de 
uma forma diferente, criticamente desafiadora; que trabalham para construir 
e reforçar parcerias; que sabem que pode ser mais apropriado trabalhar com 
novos grupos nunca antes imaginados. As parcerias formadas para a 
otimização do processo educacional, podem ser efetivas, apenas, se as 
partes envolvidas reconhecerem que a cooperação deve ser orientada por 
princípios universais de justiça e igualdade.  

Essas parcerias na atividade educacional têm o propósito de 
desenvolver a base profissional de conhecimento e proporcionar uma 
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valorização das mesmas. Elas estão imersas numa cultura educacional 
histórica que tem um forte compromisso, embora inadequado, com a justiça 
social. Nosso desafio consiste em colocar a justiça no centro do palco. E 
esse é, também, o desafio para as professoras.  

Esta pesquisa pode apontar algumas tendências gerais entre os 
depoimentos das professoras da Educação Infantil entrevistadas. 
Identificam-se diferentes concepções do processo de desenvolvimento e 
aprendizagem, uma para as crianças normais e outra para as portadoras de 
deficiências, e que não aparecem claramente, mas sim de forma híbrida.  

Além de estarem marcadas por mitos e valores do senso comum, uma 
outra característica observada em várias redações e, também, nas 
entrevistas, é a presença de comentários e colocações que denotam 
conflitos, dúvidas e indagações. Outra questão latente, também apontada na 
pesquisa anterior, é a necessidade das profissionais receber orientações e de 
estudar sobre a diversidade das crianças com que trabalham.  

Percebo que, inicialmente, é necessário resgatar com o professor a 
sua bagagem teórica-prática para, depois, contribuir com um referencial 
teórico sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil, 
levando em conta os antecedentes sociais das crianças e a própria realidade 
que eles (professor e aluno) terão que enfrentar nas escolas.  
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