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RESUMO

Os estudos e pesquisas sobre educação inclusiva em conectividade com a deficiência intelectual
apontam que a maioria das pesquisas aborda o conceito, a aprendizagem e o desenvolvimento,
bem como as relações sociais e a defesa de direitos. Entretanto, percebe-se que há uma carência
no que se refere à interlocução com o próprio sujeito: a pessoa com deficiência intelectual.
Desse modo, a presente pesquisa teve início com o seguinte questionamento: como ocorre o
processo ensino-aprendizagem no cotidiano da sala de aula de alunos com deficiência
intelectual incluídos nas séries finais do Ensino Fundamental? Em seguida, essa questão se
ramificou, conseguindo trazer à tona sua especificidade, que é o foco na opinião da pessoa com
deficiência. As ramificações que surgiram da questão central foram: como a pessoa com
deficiência intelectual tem enxergado seu processo de inclusão escolar? De que forma, os
conhecimentos acadêmicos traçados para as séries finais do Ensino Fundamental têm afetado
seu êxito ou fracasso escolar? Os familiares, colegas de classe e professores têm influência na
visão que o aluno com deficiência traça sobre si mesmo? Assim, por meio do estudo de caso, a
pesquisa procura destacar o ponto de vista de um adolescente, que recebeu o nome fictício de
Cândido, sobre a educação inclusiva. A análise recai em um aluno com deficiência intelectual
incluído na série conclusiva do Ensino Fundamental (9º ano) de uma escola situada no
município de São João del-Rei. Sua trajetória escolar iniciou-se na escola especial. A partir do
6º ano do Ensino Fundamental, ele foi incluído no ensino comum. Os dados da pesquisa foram
obtidos nos documentos escolares do aluno e mediante a realização de entrevistas. A análise
dos dados se pautou nas seguintes categorias: Trajetória escolar; Percepções sobre as relações
“eu e o outro” no espaço escolar; e Percepções em relação ao processo de aprendizagem. Os
estudos de Vigotski sobre Defectologia ganham destaque quando se trata de compreender as
relações entre ensino e aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual. As contribuições
de Bakhtin sobre dialogismo também são abordadas com o objetivo de analisar a constituição
do eu como sujeito a partir da relação com o outro. Os dados evidenciaram que a trajetória
escolar da pessoa com deficiência intelectual, durante muito tempo, esteve atrelada a uma
educação que deveria ser realizada na escola especial. Mas o discurso de Cândido revela que,
mesmo diante das adversidades que ocorrem no processo de inclusão da pessoa com deficiência
intelectual, é possível construir possibilidades. Assim, ouvir a opinião da pessoa com
deficiência intelectual pode ser uma proposta viável quando se deseja estabelecer um novo olhar
sobre a educação inclusiva com foco na diversidade.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Deficiência Intelectual; Trajetória Escolar; Ponto de
Vista do Aluno.

ABSTRACT

Studies and research on inclusive education in connectivity with intellectual disability show
that most research approaches the concept, learning and development, as well as social relations
and advocacy. However, it is perceived that there is a lack in what refers to the interlocution
with the subject: the person with intellectual disability. Thus, the present research began with
the following question: how does the teaching-learning process occur in the daily classroom of
students with intellectual disabilities included in the final grades of Elementary School? Then,
this issue branched out, managing to bring out its specificity, which is the focus on the opinion
of the disabled person. The ramifications that emerged from the central question were: how has
the person with intellectual disability seen their process of school inclusion? In what way, have
the academic knowledge for the final grades of Elementary School affected their success or
failure in school? Do family members, classmates, and teachers influence the vision that the
disabled student has about himself? Thus, through the case study, the research seeks to highlight
the point of view of a teenager, who was given the fictional name of Cândido, on inclusive
education. The analysis falls on a student with intellectual disability included in the final grades
of Primary Education (9th grade) of a school located in the municipality of São João del-Rei.
His school career began in the special school. From the 6th grade of elementary school, it was
included in the common teaching. The research data were obtained in the student's school
documents and through interviews. Data analysis was based on the following categories: School
trajectory; Perceptions about the “me and the other” relationships in the school space; and
Perceptions in relation to the learning process. Vygotsky's studies on Defectology are
highlighted when it comes to understanding the relationship between teaching and learning of
people with intellectual disabilities. Bakhtin's contributions on dialogism are also approached
with the aim of analyzing the constitution of the self as subject from the relation with the other.
The data showed that the educational trajectory of the person with intellectual disability, for a
long time, was linked to an education that should be carried out in the special school. But
Candido’s speech reveals that, even in the face of the adversities that occur in the process of
inclusion of people with intellectual disabilities, it is possible to build possibilities. Thus,
listening to the opinion of the person with intellectual disability can be a viable proposition
when seeking a new look at inclusive education with a focus on diversity.
Keywords: Inclusive Education; Intellectual Disability; School trajectory; Student Point of
View.
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Introdução
É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas (SAINTEXUPÉRY, 2015, p. 34).

Acredito que as nossas escolhas não acontecem ao acaso, nem são fruto de algo seguro,
intacto ou imaculado. Elas estão carregadas de energia, de vigor ou até mesmo de frustrações,
perdas, mistérios ou milagres. Isso porque trazem as nossas vivências, aquilo que advém das
verdades que carregamos, das marcas que o tempo nos imprime. É por isso que, mesmo neste
momento em que me proponho a fazer um trabalho de cunho científico, não é possível distanciálo das vivências que construíram a minha trajetória.
Meu alicerce é firme, o que não implica que seja rijo ou insensível. Minha infância tem
o cheiro das árvores nas quais eu subia para colher frutas; tem gosto da broa de milho da minha
mãe, e o álbum que folheio em minha mente apresenta-me as fotos dos brinquedos que meu pai
construiu e dos bons momentos vividos em família. E quando chegou a hora de entrar no mundo
alfabetizado, foi minha tia quem me ensinou as primeiras letras e fez com que eu chegasse à
escola sabendo ler e escrever. Meu apreço pelos estudos advém desses momentos, que carregam
as recordações do cheiro da minha primeira cartilha “No reino da alegria” e da minha primeira
caixa de lápis de cor. Também, fazem-me sentir a maciez das mãos da minha tia me ensinando
a segurar o meu primeiro lápis. Impulsionada por essa ternura, nunca pude me desvencilhar do
desejo de aprender.
Mas como disse o Pequeno Príncipe, personagem do livro de Saint-Exupéry (2015), ao
qual faço referência nas aberturas dos capítulos desta dissertação, dado sua importância na
minha formação enquanto leitora, precisamos suportar algumas larvas se queremos ver as
borboletas. Nossa vida não se constrói só de bons momentos. Vivenciei algumas amarguras no
período escolar. O cenário que tracei inicialmente localizava-se em uma comunidade rural, a
qual meus pais fizeram questão de deixar para traz quando eu e meu irmão completamos idade
para ingressar na escola, a fim de proporcionar um ambiente mais apropriado para nossa
educação. Antes disso, frequentei, por um ano, a escola da zona rural. Na escola da cidade,
enfrentei a exclusão pela primeira vez. Meu modo de falar, com palavras típicas de minha
comunidade, provocava risos em meus colegas. Apesar de saber ler, sentia-me inibida quando
me deparava com palavras que não compunham o meu vocabulário. Então, preferia dizer que
não sabia. A maneira um tanto agitada de alguém acostumado a subir em árvore e andar
descalço também despertava provocações. Tudo isso deixou marcas, visto que alguns
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momentos ainda estão vivos em minha memória. Contudo, não cessaram meu desejo de buscar
o conhecimento.
Terminei o segundo grau no nível “Científico”, ingressei no curso de Pedagogia e
retornei ao segundo grau para cursar o “Magistério”. No curso de Pedagogia, conheci uma
pessoa que me apresentou uma escola especial, na qual comecei um trabalho como voluntária
e dediquei toda minha carreira profissional. Hoje, as discussões sobre a inclusão me deram a
oportunidade de repensar a minha prática. A escola especial, vista como ambiente de
segregação, foi a minha porta de entrada rumo à luta pelos direitos da pessoa com deficiência.
Confesso que tive dificuldade em enxergar esse universo como segregador, pois foi nele que
conheci a pessoa com deficiência e aprendi com diversos profissionais a desenvolver um
trabalho rumo à promoção da sua independência, à melhoria da sua qualidade de vida e,
sobretudo, aprendi a respeitá-la mediante o oferecimento de uma educação pautada na busca
pelo despertar das capacidades. Porém, agora, sei que tudo isso deve ser feito em um ambiente
comum a TODOS. Sei também que o trabalho deve caminhar no sentido de oportunizar um
ambiente favorável à aprendizagem e acolhimento à pessoa com deficiência, ao negro, ao índio
e também àquela menina que veio da comunidade rural, com seus costumes, seus trejeitos e sua
maneira própria de falar.
Portanto, foi a minha história de vida, a minha história profissional que conduziu a
escolha do tema para esta dissertação, que traz à tona a inclusão da pessoa com deficiência
intelectual, à luz das suas concepções, as quais são constituídas dia a dia na convivência com
larvas e borboletas.
É preciso mencionar ainda que o encontro com minha orientadora também imprimiu
marcas significativas no delineamento da linha de atuação deste estudo. O estágio na disciplina
Educação Inclusiva1 e as leituras sugeridas permitiram um aprofundamento da minha visão
acerca da inclusão para TODOS. A filosofia bakhtiniana, foco do Grupo de Pesquisa: Cultura,
letramento e inclusão: redes abertas (GPCLIRA)2, tem sido uma fonte inesgotável para repensar
as relações “eu e o outro” pela compreensão do excedente de visão.3
Toda essa bagagem foi descortinando a delimitação do tema, que produziu o título “A
educação inclusiva do ponto de vista da pessoa com deficiência intelectual”. As discussões
teóricas iniciaram-se pela problemática da inclusão. A leitura das teses, dissertações e artigos

1

Disciplina do curso de Pedagogia da Universidade Federal de São João del-Rei, ministrada pela Profa. Dra. Maria
Jaqueline de Grammont Machado de Araújo durante o segundo semestre de 2016.
2
Grupo de pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei, do qual fui integrante durante os anos de 2016
e 2017.
3
Conceito desenvolvido por Mikhail Bakhtin, na obra Estética da criação verbal.
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acerca do tema demonstraram a necessidade de que os estudos sobre inclusão partissem do
contexto macro para o micro, uma vez que, na maioria dos estudos lidos, a educação inclusiva
está intrinsecamente ligada à pessoa com deficiência. As buscas bibliográficas apontaram que
Zêzere (2002), Silva (2010), Costas, Honnef e Breitendach (2015) e Mantoan (1998) são os
autores que expõem esse pensamento com maior clareza, apontando a educação inclusiva como
um processo destinado a todas as pessoas, e não somente àquelas que têm deficiência. Não se
trata, portanto, de apresentar um estudo minucioso acerca do tema, mas de partir de um contexto
que situe a inclusão como um processo de busca de uma educação para todos, como direito
comum, sem retratá-la como exclusividade de um grupo.
Após abraçar o conceito sem promover essa exclusão, já se pode atravessar a ponte rumo
ao foco deste estudo, que é compreender as interações no processo de inclusão da pessoa com
deficiência intelectual. A presente pesquisa iniciou-se com o seguinte questionamento: como
ocorre o processo ensino-aprendizagem no cotidiano da sala de aula de alunos com deficiência
intelectual incluídos nas séries finais do Ensino Fundamental? Em seguida, essa questão se
ramificou, conseguindo trazer à tona sua especificidade, que é o foco na opinião da pessoa com
deficiência. As ramificações que surgiram da questão central foram: como a pessoa com
deficiência intelectual tem enxergado seu processo de inclusão escolar? De que forma, os
conhecimentos acadêmicos traçados para as séries finais do Ensino Fundamental têm afetado
seu êxito ou fracasso escolar? Os familiares, colegas de classe e professores têm influência na
visão que o aluno com deficiência traça sobre si mesmo?
Compreender o processo implica conhecer a pessoa, recompondo sua história, não
somente pela exposição do conceito de deficiência intelectual, mas também do processo de
produção de sentido e daquilo que a torna visível ou invisível de acordo com os acontecimentos.
Uma orientação argumentativa capaz de viabilizar essa proposta é a concepção bakhtiniana. A
partir daí, é preciso atravessar mais uma ponte, a qual permite adentrar a escola. E quando se
trata da aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual, os estudos de Vigotski ganham
importância. O autor aponta que a consciência é social e historicamente determinada. Dessa
maneira, a educação deve promover a mediação através da zona de desenvolvimento iminente.
A proposta de Vigotski permite enxergar uma nova forma de conceber as relações ensinoaprendizagem, vislumbrando o processo de escolarização da pessoa com deficiência intelectual
como um sonho possível, e não como algo utópico, no sentido de irrealizável.
Em relação ao delineamento metodológico, optou-se pela investigação qualitativa,
realizada por meio de um estudo de caso, que tomou como método para coleta de dados as
entrevistas semiestruturadas e não estruturadas, bem como a análise de documentos: Plano de
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Desenvolvimento

Individual

(PDI)

do

aluno;

relatórios

pedagógico,

psicológico,

fonoaudiológico, de assistência social e médico; avaliação da aprendizagem; e cadernos com
anotações dos alunos. A escolha da entrevista deveu-se ao fato de ser um instrumento capaz de
capturar o ponto de vista da pessoa com deficiência sobre o seu processo de inclusão a partir de
suas próprias vivências. A análise das teses, dissertações e artigos publicados sobre o tema
apontam que os estudos que colocam em foco a percepção da pessoa com deficiência intelectual
são poucos. Foi encontrada, no processo de busca, apenas a dissertação de Mestrado de Herrera
(2016), intitulada “A vida na escola estadual fotografada e narrada por crianças com
deficiência”, a qual trouxe à tona os impactos positivos e negativos da inclusão sobre a
perspectiva da pessoa que está sendo incluída. As demais teses, dissertações e artigos
analisados, que trataram da inclusão da pessoa com deficiência, pautaram-se nas narrativas dos
professores, dos gestores e dos familiares. Constatou-se, também, uma tendência a focar nas
práticas pedagógicas do professor e na legislação. Dessa forma, espera-se somar esforços para
o fluir da educação inclusiva trazendo à tona, neste estudo, as dificuldades e as competências
apresentadas na narrativa do ator principal do processo de inclusão da pessoa com deficiência
intelectual nas séries finais do Ensino Fundamental: o aluno, o adolescente, marcado pelo
estigma da incapacidade intelectual.
Este percurso de investigação organizou-se, nesta dissertação, iniciando-se com a
apresentação e análise dos estudos e pesquisas em relação à pessoa com deficiência intelectual
no primeiro capítulo. No segundo capítulo, a partir da análise desses estudos e pesquisas,
busquei traçar o caminho teórico que embasou minha análise dos dados. Esse caminho iniciouse situando a educação inclusiva no contexto atual. Em seguida, apontou a trajetória da pessoa
com deficiência através dos tempos com a finalidade de trazer à tona o processo de construção
de sua identidade à luz dos estudos baktinianos. O processo de aprendizagem e
desenvolvimento foi discutido a partir dos estudos de Vigotski sobre defectologia. Já a
delimitação do percurso metodológico encontra-se no terceiro capítulo, que apresenta a
trajetória da pesquisa até a opção pelo método do estudo de caso. Deixei, então, para o quarto
capítulo, a análise dos dados propriamente dita. Encerro com algumas considerações finais.
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1 Estudos e pesquisas sobre educação inclusiva em conectividade com a deficiência
intelectual

Quando andamos sempre para frente, não pode ir longe... (SAINT-EXUPÉRY, 2015,
p. 16).

Essa frase, retirada do clássico “O pequeno príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry
(2015), nos mostra que qualquer situação tem muitos caminhos. Quando a gente apenas
experimenta um, perde milhões de outras possibilidades que podem levar a um resultado ainda
melhor. É preciso explorar a vida e o mundo, criar vivências. Só assim, cresceremos e ficaremos
mais ricos por dentro. Eis por que a pesquisa me encanta e aguça minha curiosidade. Por meio
da pesquisa, posso descobrir vários caminhos, várias possibilidades, e dar novos significados
àquilo que me proponho a estudar. A pesquisa me permite ver um contexto sobre vários ângulos
e, sobretudo, me coloca frente a frente com vivências do sujeito que extrapolam o conhecimento
acadêmico, tornando possível a construção de pontes entre os saberes acadêmicos e não
acadêmicos na construção da práxis. Desse modo, pretendo explorar os diversos caminhos
trilhados pela pessoa com deficiência intelectual em busca de uma educação inclusiva,
iniciando por conhecer as pesquisas e estudos já realizados nesse contexto.
Primeiramente, foi necessário identificar o ponto de partida. Assim, as conversas com
minha orientadora apontaram três locais para mapear os estudos sobre o meu tema: Banco de
Teses do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)4,
a Biblioteca Virtual Scientific Eletronic Library (SciELO)5 e as Reuniões Anuais e Regionais
da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)6.
Assim, este capítulo se subdivide em dois momentos. No primeiro momento, apresento
cada um dos estudos encontrados, seja em forma de pôster, artigo, dissertação ou tese. Depois,
faço uma análise do que foi mais significativo para as reflexões acerca do meu próprio processo
de pesquisa, salientando, em alguns dos trabalhos apresentados no momento anterior, questões
relevantes para a construção teórica que orienta o próximo capítulo.

4

http://bancodeteses.capes.gov.br/
http://www.scielo.org/php/index.php/
6
http://www.anped.org.br/
5
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1.1 Os estudos e pesquisas encontrados
Iniciei as buscas7 no Banco da CAPES utilizando termos relacionados à minha pesquisa:
“educação inclusiva”, “aluno deficiência intelectual” e “entrevistando adolescentes”. Depareime com um número exorbitante de achados conforme aponta o Quadro 1 a seguir:
Quadro 1 – Mapeamento de teses e dissertações sobre Inclusão da Pessoa com
Deficiência Intelectual
Termos utilizados
Banco de dados
Banco de teses da CAPES
Educação inclusiva

130.719

Aluno deficiência intelectual

37.443

Entrevistando adolescentes

15.672
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Como tornou-se inviável analisar o número de resultados apresentado, optei por refinar
meus resultados, tendo como referência o ano de 2016, na grande área do conhecimento
“Ciências Humanas” e concentrando a busca na educação (conhecimento, avaliação,
concentração e nome do programa). Dessa forma, os números passaram por uma alteração que
tornou viável a análise conforme demonstrado no Quadro 2 a seguir:
Quadro 2 – Mapeamento de teses e dissertações sobre Inclusão da Pessoa com
Deficiência Intelectual no ano de 2016
Termos utilizados
Banco de dados
Banco de teses da CAPES
Educação inclusiva

1.743

Aluno deficiência intelectual

245

Entrevistando adolescentes

47
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Ao analisar os títulos e resumos das teses e/ou dissertações no banco de teses da CAPES,
os números passaram por nova alteração, visto que, das 1.743 teses e/ou dissertações que
envolvem o termo “educação inclusiva”, de fato, somente 127 relacionam-se à inclusão escolar,
que é alvo da minha pesquisa, entrelaçando com os seguintes temas: políticas públicas,

7

As buscas foram realizadas entre 06/02/2017 e 10/05/2017.
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avaliação, tecnologia assistiva, gestão escolar, formação do professor, atendimento educacional
especializado, currículo, diagnóstico, escolarização, educação mediada por animais, ludicidade,
arte, educação física, jogos e brincadeiras. Vale destacar que, em relação à deficiência, a maioria
dedica-se aos estudos sobre surdez, sendo abordados também a cegueira, o autismo e a
deficiência intelectual (em menor abrangência). No que tange à deficiência intelectual, foram
abordados os temas: alfabetização, educação infantil, ensino superior, letramento, educação em
ciências, educação de jovens e adultos, comunicação alternativa, sala de recursos, inclusão
sobre a perspectiva das mães, dados históricos no Brasil, análise dos processos de escolarização
no Ensino Fundamental e intervenção assistida por animais.
Dentre os trabalhos analisados, apenas um coloca em foco a visão da pessoa com
deficiência no processo de inclusão escolar como me proponho a discutir: “A vida na escola
estadual fotografada e narrada por crianças com deficiência”, dissertação de Mestrado de Marli
Aparecida Herrera, da Universidade da Cidade de São Paulo, 2016, o qual selecionei para
leitura. Também, selecionei outros trabalhos tendo como critério o diálogo da inclusão com a
deficiência intelectual, com a escolarização nas séries finais do Ensino Fundamental e com a
perspectiva histórico-cultural proposta por Lev Semionovitch Vigotski8. Os trabalhos
selecionados estão expostos no Quadro 3.
Quadro 3 – Teses e/ou dissertações que envolvem o termo “Educação Inclusiva”
selecionados para leitura
Autor(a)
Trabalho selecionado
Gênero de estudo
Instituição e ano
Flavia dos Santos

Inclusão de alunos com deficiência

Dissertação de Mestrado

Costa

intelectual: articulações necessárias

Universidade Federal do
Rio de Janeiro/2016

Adriane Cenci

“Inclusão é uma utopia”:

Tese de Doutorado

possibilidades e limites para a

Universidade Federal de

inclusão nos anos finais do Ensino

Pelotas/2016

Fundamental – intervenção e
interpretação a partir da teoria
histórico-cultural da atividade

Optei pela grafia “Vigotski”. Todavia, no decorrer do trabalho, são apresentadas outras grafias, a fim de
respeitar a opção de cada autor.
8
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Cláudia Medeiros de

Entre escolas: a trajetória escolar de

Dissertação de Mestrado

Oliveira

estudantes com deficiência intelectual

Universidade de Caxias

a partir da percepção das mães

do Sul/2016

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Conforme já mencionado, encontrei apenas um estudo que coloca em foco a visão da
pessoa com deficiência sobre a inclusão: “A vida na escola estadual fotografada e narrada por
crianças com deficiência”, dissertação de Mestrado de Herrera (2016). A autora investigou os
significados construídos narrativamente por crianças no que tange às suas experiências em uma
escola estadual localizada na zona leste de São Paulo. Ela procurou estabelecer diálogos
teóricos com autores que investigam a temática da infância, sociologia, cultura infantil e cultura
escolar e com estudiosos que se debruçam sobre a temática da inclusão. Também, foram
apresentados os marcos legais que fundamentam a inclusão de crianças com deficiência nas
escolas regulares. A abordagem é qualitativa, sendo utilizados como recursos para a análise de
dados: a entrevista, as fotografias tiradas pelas próprias crianças, que estavam cursando o
Ensino Fundamental, e o depoimento de professores. Por tratar-se de um trabalho com crianças,
a autora utilizou, como recurso para aproximar-se delas, um boneco, que acompanhou os
encontros e promoveu um clima de descontração favorecendo a coleta dos dados. O trabalho
foi importante, pois trouxe à tona os impactos positivos e negativos da inclusão sobre a
perspectiva da pessoa que está sendo incluída.
A dissertação de Mestrado de Flávia dos Santos Costa (2016), intitulada “Inclusão de
alunos com deficiência intelectual: articulações necessárias”, trata-se de uma pesquisa que
objetivou investigar o trabalho realizado na classe regular e na sala de recursos multifuncionais
com alunos com deficiência intelectual de modo a refletir sobre as ações docentes. Foram
analisadas as narrativas dos professores do Curso de Formação de Professores, do município
do Rio de Janeiro, para a Inclusão do público-alvo da Educação Especial. A metodologia
utilizada foi a pesquisa “quali-quanti” e a coleta de dados foi feita por meio de questionário, da
análise de documentos e da observação participante. A autora fez uma análise da educação
inclusiva no Brasil e apresentou a construção do conceito de deficiência intelectual ressaltando
a importância da abordagem sociocultural do desenvolvimento. Os resultados apresentados
apontam para a dificuldade em aliar o aparato legal à realidade que se reflete nas diversas
barreiras, as quais impedem que a inclusão ocorra de fato.
A tese de Doutorado de Cenci (2016), “‘Inclusão é uma utopia’: possibilidades e limites
para a inclusão nos anos finais do Ensino Fundamental – intervenção e interpretação a partir da

20

teoria histórico-cultural da atividade”, trata-se de uma pesquisa de intervenção formativa
realizada em uma escola pública. Primeiramente, a pesquisa buscou compreender como ocorre
o processo de inclusão de dois alunos com deficiência intelectual nas séries finais do Ensino
Fundamental tomando como base da investigação um grupo de professores que recebiam esse
público pela primeira vez. Em seguida, buscou uma intervenção no sentido de que pudesse
tornar a inclusão efetiva. Tal intervenção caminhou no sentido de orientar a produção, pelo
próprio grupo (aprendizagem expansiva), de novas formas de organização do ensino para
promover aprendizagens por parte dos alunos incluídos. No decorrer da pesquisa, são apontadas
situações de resistência à mudança por parte dos professores investigados, o que leva a autora
a atribuir à inclusão o sentido de utopia como algo irrealizável. Contudo, as intervenções trazem
à tona contradições que traduzem utopia como um desejo de lutar, engajar-se para alcançar um
resultado favorável.
Em “Entre escolas: a trajetória escolar de estudantes com deficiência intelectual a partir
da percepção das mães”, Oliveira (2016) propõe um estudo sobre a inclusão a partir da
perspectiva das mães com o objetivo de ampliar a discussão, que, segundo a pesquisadora, tem
se focado nas práticas pedagógicas do professor e na legislação. Nesse sentido, foi analisado
como as mães percebem a trajetória escolar de seu filho com deficiência intelectual; foi traçada
a trajetória escolar do estudante entre a escola comum e a escola especial, a fim de identificar
os aspectos que sustentam as escolhas da família com relação a essa trajetória; e, por fim, foram
traçados os princípios que contribuem no processo de escolarização do estudante com
deficiência intelectual. A pesquisa consiste em um estudo qualitativo de natureza exploratória,
embasada nos preceitos da Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski, em especial seus estudos
sobre a Defectologia, e contou com entrevistas como instrumento de construção de dados. As
entrevistas foram realizadas com seis mães de estudantes com deficiência intelectual, com
idades entre dez e 17 anos, residentes no município de Caxias do Sul. Como resultado final, a
pesquisa mostrou que há um descompasso entre a família da pessoa com deficiência e a escola;
destacou a importância do papel do docente na trajetória escolar; e ressaltou que o acolhimento
e a plena aceitação do outro podem romper com as barreiras atitudinais e criar oportunidades
de interação, favorecendo novas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento.
Em relação ao segundo termo analisado, “Aluno deficiência intelectual”, das 245 teses
e dissertações, 229 não tinham relação com deficiência intelectual. Das 16 restantes, que tinham
relação com o aluno com deficiência intelectual, apenas duas abordavam a inclusão no Ensino
Fundamental, que é foco do meu estudo. No Quadro 4, são apresentados a relação das 16
teses/dissertações e o tema de análise.
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Quadro 4 – Mapeamento das teses e/ou dissertações com foco no aluno com deficiência
intelectual e temas relacionados
Tema abordado nas teses e/ou dissertações com foco no
Número de teses/
aluno com deficiência intelectual
dissertações
Atendimento educacional especializado
3
Formação do professor

2

Avaliação escolar

1

Ensino superior

1

Alfabetização e letramento

2

Conceitos e processos de escolarização

3

Intervenção com apoio de animais

1

Concepção da família

1

Ensino Fundamental

2
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Selecionei para leitura as duas dissertações que tratavam da inclusão de alunos com
deficiência intelectual no Ensino Fundamental, as quais estão expostas no Quadro 5.
Quadro 5 – Teses e/ou dissertações que envolvem o termo “Aluno Deficiência
Intelectual” selecionados para leitura
Autor(a)
Trabalho selecionado
Gênero de estudo
Instituição e ano
Regina
da
Silva A Escolarização de Alunos com Dissertação de Mestrado
Mendes

Deficiência Intelectual no Ensino Universidade do Vale do
Fundamental da Rede de Ensino de Itajaí/2016
Itajaí – SC

Raquel Almeida Costa

A Prática Pedagógica de Professoras

Dissertação de Mestrado

de uma Aluna com Deficiência

Universidade Federal de

Intelectual: Desafios e Possibilidades

Uberlândia/2016

no Cotidiano de uma Escola de
Ensino Fundamental
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Em “A Escolarização de alunos com Deficiência Intelectual no Ensino Fundamental da
Rede de Ensino de Itajaí – SC”, Mendes (2016) aborda as questões da escolarização do aluno
com deficiência intelectual fazendo uma análise do lugar do Atendimento Educacional
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Especializado (AEE) e do ensino regular na inclusão escolar. A discussão envolve as práticas
culturais de escolarização, narrando histórias de aprendizagem, a análise das respostas de dois
alunos investigados (do 3º e 9º anos do Ensino Fundamental) e a mediação realizada pelos
professores do AEE na aplicação das provas de Luria e na análise da escala de envolvimento
nas atividades do ensino regular. Por entender o currículo como prática cultural, o estudo toma
como referencial a abordagem histórico-cultural fundamentada nas contribuições de Vigotski e
Luria. A investigação mostrou duas realidades em um mesmo contexto escolar. A realidade da
escolarização do aluno nos anos iniciais, em que há uma professora regente que trabalha
conteúdos de várias disciplinas e que, assim, conhece a individualidade de seus alunos, as
necessidades específicas e os inclui no seu planejamento. E a realidade da aluna nos anos finais,
cujo tempo é dividido em períodos diários de 56 minutos para cada disciplina, as quais são
ministradas por professores de áreas, que, na maioria das vezes, fazem um planejamento
uniforme para todos os alunos e permanecem à frente da turma para poder fazer a explanação
dos conteúdos, os quais precisam ser vencidos de acordo com o cronograma de cada turma/ano.
A análise dos dados investigados levou a pesquisadora a concluir que o papel do AEE na
escolarização do aluno com deficiência intelectual é essencial de modo a promover o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores por meio da elaboração de conceitos e de
conteúdos que levem à elaboração do pensamento.
Em “A Prática Pedagógica de Professoras de uma Aluna com Deficiência Intelectual:
Desafios e Possibilidades no Cotidiano de uma Escola de Ensino Fundamental”, Raquel
Almeida Costa (2016) realiza um estudo de caso para investigar e compreender as práticas
pedagógicas das professoras que trabalham com uma aluna com deficiência intelectual do
Ensino Fundamental de uma escola municipal de Uberlândia. Para o cumprimento desse
objetivo, analisa a prática pedagógica de quatro professoras de uma aluna com deficiência
intelectual, sendo duas professoras de apoio e de AEE e duas professoras de ensino regular.
Para a construção dos dados, foram utilizadas, como procedimentos metodológicos, entrevistas
e observações, e para a complementação dos dados, análise documental. Ela destaca da
literatura marcos importantes na história da educação especial e da educação das pessoas com
deficiência intelectual, estudos sobre a formação e o desenvolvimento docente e a proposta
sócio-histórica de Vigotski, referenciais adotados na análise dos dados. A respeito da teoria de
Vigotski, aponta os aspectos da educação especial que são congruentes com a situação atual,
referente à importância das relações sociais, à diferença entre crianças com e sem deficiência
em relação aos métodos educativos e no que concerne às formas positivas ou negativas neste
trabalho.
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O termo “entrevistando adolescentes” apresentou 47 resultados, sendo oito teses de
doutorado, 15 dissertações de mestrado e 28 trabalhos não relacionados ao estudo. Das
dissertações e teses relacionadas, os temas abordados foram: formação política, cultura,
tecnologia, esporte, vulnerabilidade social, exploração sexual, criminalidade, formação para o
trabalho, educação emocional, religiosidade e racismo. Por não haver uma relação direta com
o tema de minha pesquisa, selecionei para leitura o trabalho que mais aguçou minha
curiosidade: “Por um triz o que me ensinou a fala das crianças e dos adolescentes”, dissertação
de Mestrado de Daniela Quevedo Pacheco da Universidade Estadual de Campinas. Nessa
investigação, Pacheco (2016), tem como objetivo compreender o que a fala das crianças e
adolescentes pode ensinar. A metodologia de trabalho utilizada foi a pesquisa narrativa em
educação. A pesquisadora escutou as crianças e adolescentes mediante a realização de Oficinas
de Rádio ministradas em duas instituições diferentes: Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, em Campinas, e Escola Municipal de Ensino Fundamental, em Araras. As oficinas
foram montadas para incitar o desejo de falar dos atores pesquisados, utilizando-se da
experiência como jornalista e radialista da pesquisadora. Ela parte da hipótese de que, ao
falarem, as crianças e adolescentes deixam uma marca, a qual apresenta o desejo delas em se
fazerem ouvir como crianças e adolescentes que são, como peças de uma cadeia institucional.
O estudo é concluído com base nas seguintes proposições: não há hierarquia de saber; o saber
é constituído contingencialmente; e é preciso estar por um triz para recolher esse saber que
conta com o acaso e com as subjetividades do sujeito.
A segunda fonte de pesquisa foi a Biblioteca Virtual SciELO, na qual os resultados
encontrados estão expostos no Quadro 6.
Quadro 6 – Mapeamento dos trabalhos sobre Inclusão da Pessoa com Deficiência
Intelectual
Termos utilizados
Banco de dados
SciELO
Educação inclusiva

284

Aluno deficiência intelectual

19

Entrevistando adolescentes

4
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

O termo “educação inclusiva” apresentou 284 resultados. Porém, 262 relacionam a
educação inclusiva aos seguintes temas: formação docente, trajetória de educador inclusivo,
inclusão no mercado de trabalho, avaliação, educação no ensino superior, deficiência intelectual

24

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, surdez, cegueira, autismo, saúde, visão do professor,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, educação infantil, paralisia cerebral, Exame
Nacional do Ensino Médio, prova Brasil, baixa visão, sexualidade, experiência da escola plural,
praticas na sala de recurso, processo de elaboração do conhecimento, currículo, síndrome de
Down, análise de revistas, filosofia da educação, inovações e tecnologias. Os 21 trabalhos
restantes (expostos no Quadro 7) foram selecionados para leitura por apresentarem a educação
inclusiva em um contexto geral ou por se relacionarem diretamente ao que me proponho a
estudar: deficiência intelectual nas séries finais do Ensino Fundamental.
Quadro 7 – Artigos sobre educação inclusiva selecionados para leitura
Autor(es)
Artigo selecionado
Publicação
Maria Teresa Eglér

Educação escolar de deficientes mentais:

Cadernos CEDES9

Mantoan

problemas para a pesquisa e o

1998

desenvolvimento
Paula Zêzere

Isabel Sanches

A Escola Inclusiva e a igualdade de

Análise Psicológica

oportunidades

2002

Compreender, Agir, Mudar, Incluir. Da

Revista Lusófona

investigação-acção e educação inclusiva

de Educação
2005

Enicéia Gonçalves

A radicalização do debate sobre inclusão

Revista Brasileira

Mendes

escolar no Brasil

de Educação
2006

Maria Elisa Caputo

O enigma da inclusão: das intenções às

Educação e

Ferreira

práticas pedagógicas

Pesquisa
2007

Anna Augusta

Construção de um sistema educacional

Ensaio: Avaliação

Sampaio de Oliveira

inclusivo: um desafio político-pedagógico

e Políticas Públicas

Lucia Pereira Leite

em Educação
2007

Maria Odete Emygdio

Da Exclusão à Inclusão: Concepções e

Revista Lusófona

da Silva

Práticas

de Educação
2009

9

Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES).
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Kelly Cristina

Educação inclusiva: para todos ou para

Pro-Posições

Brandão da Silva

cada um? Alguns paradoxos

2010

(in)convenientes
Charles Gardou

Pensar a deficiência numa perspectiva

Revista Lusófona

inclusiva

de Educação
2011

Do “aprender para fazer” ao “aprender

Revista Lusófona

fazendo”: as práticas de Educação

de Educação

inclusiva na escola

2011

Maria Odete

Educação Inclusiva: um novo paradigma

Revista Lusófona

Emygdio da Silva

de Escola

de Educação

Isabel Sanches

2011
Mônica de Carvalho

Percursos da constituição de uma política

Revista Brasileira

Magalhães Kassar

brasileira de educação especial inclusiva

de Educação
Especial,
2011

Giovani Ferreira

De volta à teoria da curvatura da vara: a

Educação em

Bezerra

deficiência intelectual na escola inclusiva

Revista

Doracina Aparecida

2011

de Castro Araújo
Mônica de Carvalho

Educação especial na perspectiva da

Educar em Revista

Magalhães Kassar

educação inclusiva: desafios da

2011

implantação de uma política nacional
Fabiana Trevisani

Inclusão do portador de necessidades

Jornal da

Silva

especiais no ensino regular: revisão da

Sociedade

Eduardo Augusto

literatura.

Brasileira de

Vella Gonçalves

Fonoaudiologia

Kátia de Freitas

2012

Alvarenga
Camila Mugnai Vieira

Programa informativo sobre deficiência

Revista Brasileira

Fátima Elisabeth

mental e inclusão: mudanças nas atitudes

de Educação

Denari

sociais de crianças sem deficiência

Especial
2012
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Monica Maria Farid

Inclusão e internacionalizados dos direitos

Educação e

Rahme

à educação: as experiências brasileira,

Pesquisa

norte-americana e italiana

2013

Maria Helena

Sistema educacional inclusivo: conceito e

Cadernos CEDES

Michels

implicações na política educacional

2014

Rosalba Maria

brasileira

Cardoso Garcia
Sylvia da Silveira

Educação Inclusiva: Entre a História, os

Psicologia: Ciência

Nunes

Preconceitos, a Escola e a Família

e Profissão

Ana Lucia Saia

2014

Rosana Elizete
Tavares
Fabiane Adela

Educação inclusiva: as implicações das

Ensaio: Avaliação

Tonetto Costas

traduções e das interpretações da

e Políticas Públicas

Cláucia Honnef

Declaração de Salamanca

em Educação

Fabiane Vanessa

2015

Breitenbach
Madalene Isabel

A Escola como espaço para efetivação dos

Revista Brasileira

Mariussi

direitos humanos das pessoas com

de Educação

Maria Lourdes Gisi

deficiência

Especial

Ana Maria Eyng

2016
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Mantoan (1998), em “Educação escolar de deficientes mentais10: problemas para a
pesquisa e o desenvolvimento”, analisa as concepções conceituais em deficiência mental para
discutir os rumos e as necessidades da pedagogia em pesquisa e desenvolvimento. Questiona o
fato de a idade mental ter sido sempre privilegiada nas práticas pedagógicas e nas pesquisas
sobre a deficiência mental, visto que privilegiar a idade mental no desenvolvimento de
habilidades da vida prática e na aquisição de conhecimentos acadêmicos pode retardar as
aprendizagens. E considera que, nas escolas e classes especiais, ou mesmo no contexto da
integração escolar de pessoas com déficit mental, as aprendizagens são raramente abordadas

De acordo com Sassaki (2004), o termo “deficiência mental” foi utilizado a partir da década de 1980. Entretanto,
atualmente, há uma tendência mundial de se usar o termo “deficiência intelectual”.
10
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conforme o que é próprio à idade cronológica normal. Dessa maneira, defende a fusão dos
sistemas de ensino, a fim de promover de fato a inclusão dos deficientes mentais. Lança,
contudo, um desafio a ser vencido: a busca de respostas pedagógicas para problemas
relacionados à competência intelectual, autonomia e papel do meio social no processo interativo
de produção das incapacidades.
Em “A Escola Inclusiva e a igualdade de oportunidades”, Zêzere (2002) faz uma
reflexão sobre a nova ordem socioeconômica e cultural e a sua influência sobre a elaboração de
normas, padrões e modelos que regulam os comportamentos. É feita referência às respostas
acessíveis às pessoas com necessidades especiais nomeadamente nos planos legal e educativo.
É ainda destacada a Escola Inclusiva, paradigma que permitiu deslocar o enfoque da
intervenção do domínio estritamente médico para o âmbito psicopedagógico. Assim, o
movimento preconizado pela Escola Inclusiva deve ter como meta atingir, e alicerçar, a
construção de uma nova forma de Estar e Ser social, a Sociedade Inclusiva. Quando se fala em
sociedade inclusiva, é importante destacar um ponto que a autora enfatiza: a mudança de
paradigma não será apenas aplicável às crianças com deficiências comprovadas ou não, mas
sim a todas as crianças incluídas no sistema regular de ensino. E que não seja apenas a presença
física de alunos com características especiais, e sim uma mudança na forma e conteúdo
programáticos de todo o Plano Educativo e, por isso, na própria dinâmica da escola.
No artigo “Compreender, Agir, Mudar, Incluir. Da investigação-acção à educação
inclusiva”, Sanches (2005) faz uma reflexão sobre a importância da investigação e sua aplicação
no processo de construção de uma educação inclusiva. Seu foco principal é a investigação
aplicada na modalidade de investigação-acção, cujo objetivo é promover a mudança social,
através de uma dinâmica formativa que venha repercutir nas práticas desenvolvidas pelos
professores, no âmbito da sua intervenção na escola, com os seus alunos, com preocupações de
investigar para compreender e poder atuar fundamentadamente e com a autonomia necessária
para enfrentar os desafios da educação de hoje. A autora conclui que, usando a investigaçãoacção como um processo de colocar questões e tentar obter respostas para compreender e
melhorar o ensino e os ambientes de aprendizagem, o professor produz saber, que vai utilizar
para resolver os problemas com que se depara no dia a dia, criando a autonomia necessária para
agir e tomar decisões, e deixando de estar dependente do saber produzido pelos outros, porém
criando seu próprio saber. A respeito da educação inclusiva, Sanches (2005) atribui importância
ao processo de investigação-acção quando, por exemplo, no lugar de deixar o aluno com
deficiência desenhando, enquanto o restante da turma faz a atividade proposta, que se possa
aprender no grupo e com o grupo em situações de verdadeira aprendizagem cooperativa. Uma
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metodologia centrada na investigação-acção permite operacionalizar uma diferenciação
curricular e pedagógica inclusiva ao invés de uma diferenciação que retoma e reforça a
uniformidade, a exclusão.
No artigo “A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil”, Mendes (2006)
inicia falando sobre a educação especial e explicitando os motivos que levaram a uma educação
separada para as pessoas com deficiência. Enfatiza, posteriormente, que a década de 1960,
marcada pelos movimentos sociais pelos direitos humanos, vem conscientizando e
sensibilizando a sociedade para o significado de uma educação para todos. Também, pronunciase a respeito dos fatores econômicos que influenciaram a integração. A autora caracteriza o
princípio da normatização e integração escolar, que ocasionou grande movimento de
desinstitucionalização, com a retirada das pessoas com deficiências das grandes instituições,
para reinseri-las na comunidade. Em seguida, defende a tese de que o movimento pela inclusão
escolar de crianças e jovens com necessidades educacionais especiais surgiu de forma mais
focalizada nos Estados Unidos e que, por força de penetração da cultura desse país, ganhou a
mídia e o mundo ao longo da década de 1990. A partir daí, discorre sobre os movimentos que
impulsionaram a inclusão e os documentos produzidos: Conferência Mundial sobre Educação
para Todos (Declaração Mundial sobre Educação para Todos), Conferência Mundial sobre
Necessidades Educacionais Especiais (Declaração de Salamanca), bem como sobre os conflitos
trazidos pela globalização da inclusão escolar. Sobre a educação especial no Brasil, após a
contextualização histórica, Mendes (2006) expõe algumas mazelas: acesso limitado, falta de
profissionais qualificados e de recursos, os determinantes econômicos e até mesmo o discurso
pessoal sem um posicionamento científico. Assim, a autora conclui que as raízes históricas da
emergência do caloroso debate acerca da inclusão escolar em nosso país é fruto de mais uma
adoção ao modismo importado, especificamente mais uma influência da cultura norteamericana, que tem demarcado até mesmo a forma que o movimento vem assumindo no Brasil.
Coloca, ainda, que o movimento seria mais legítimo e teria maior possibilidade de sucesso se
tivesse como lastro uma história própria de conquistas e lutas pelo direito à educação das
crianças e jovens com necessidades educacionais especiais.
No artigo “O enigma da inclusão: das intenções às práticas pedagógicas”, Ferreira
(2007) afirma que a história das tentativas de mudanças pedagógicas tem centrado a inovação
educacional na reforma de métodos, técnicas e programas, deixando intocadas as práticas, a
estrutura da instituição, as relações escolares, as posturas profissionais, os tempos e os espaços
onde se processa a educação do aluno e, ainda, os rituais que dão concretude aos conteúdos
intelectuais e formativos da escola. Com o intuito de contribuir para a reversão desse quadro, a

29

autora apresenta sua pesquisa, cuja fundamentação está justamente no cotidiano. De cunho
qualitativo, a investigação teve seu foco direcionado para um Centro de Atenção Integral à
Criança (CAIC), na cidade de Juiz de Fora-MG, durante um ano letivo. O objetivo dessa
investigação foi verificar os procedimentos adotados, adaptados ou transformados pela
instituição ao buscar inserir crianças e adolescentes com deficiência no ensino regular. Foram
feitas observações em diferentes momentos: entrada, recreio e saída dos alunos; em vários
ambientes: salas de aula, salas dos professores e pátio; e em diversas ocasiões: aula, conselhos
de classe, reuniões pedagógicas e festas em datas comemorativas. Também, foram realizadas
entrevistas com os quadros docente, administrativo e técnico e com alguns estudantes
diretamente envolvidos no estudo e suas mães. Acompanhou-se o dia a dia de sete alunos com
deficiência em turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A pesquisadora constatou
que, no decorrer da pesquisa, se confrontou com discursos de várias ordens e depoimentos, que,
a todo instante, confirmavam o peso do estigma e do preconceito da sociedade em geral.
Confirmou, também, a complexidade que representa, para o ser humano, encarar a deficiência
frente a frente. Quanto às práticas pedagógicas, foi possível perceber que estão voltadas para a
homogeneidade, mas que os discursos analisados apontam a crença de que trabalhar, inovar e
ousar implementar a inclusão, numa perspectiva inclusiva, não é missão impossível.
No artigo “Construção de um sistema educacional inclusivo: um desafio políticopedagógico”, Oliveira e Leite (2007) discutem aspectos relacionados ao delineamento de
políticas públicas de inclusão educacional considerando as ações político-administrativas e as
de caráter pedagógico. De acordo com as autoras, as pesquisas apontam que é possível observar
alguns avanços no delineamento de ações político-educacionais e propostas pedagógicas em
busca de uma escola inclusiva, mas que essas ações ainda estão timidamente colocadas no
cotidiano da escola. Colocam também em debate as dificuldades de apreensão do caráter
intersetorial do processo, do conceito de educação inclusiva, como também as dificuldades de
materialização de práticas não excludentes, da transformação do contexto educacional, tanto no
que se refere às concepções quanto às ações na busca de implantação e implementação de um
sistema inclusivo. As discussões apresentadas apontam para a necessidade de discussões e
reflexões direcionadas ao desenvolvimento de propostas educacionais inclusivas ou ainda que
relatem as pesquisas acerca das práticas já realizadas.
No artigo “Da Exclusão à Inclusão: Concepções e Práticas”, Silva (2009) faz uma
reflexão acerca do percurso escolar das crianças e jovens com necessidades educativas especiais
(NEE), situando-o relativamente às concepções que lhe estão subjacentes e às práticas que a
escola tem desenvolvido para o seu atendimento. O texto apresenta o percurso histórico da
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deficiência, apontando as marcas da exclusão (começando na Idade Média, quando os
deficientes eram condenados, abandonados e obrigados a viver em hospícios e albergues), passa
pelo período de segregação (com a construção de centros para pessoas com deficiências), em
seguida a integração (que pela força dos documentos internacionais traz à tona a aplicação do
princípio de “normalização”), para, enfim, chegar à inclusão (que é posta como a aceitação e a
valorização da diversidade, a cooperação entre diferentes e a aprendizagem da multiplicidade)
e à educação inclusiva (na qual a escola é um lugar que proporciona interação de aprendizagens
significativas a todos os seus alunos baseadas na cooperação e na diferenciação inclusiva). Para
finalizar, é apresentada uma proposta de formação de professores.
Em “Educação inclusiva: para todos ou para cada um? Alguns paradoxos
(in)convenientes”, Silva (2010) aplica o sentido exposto em um texto de Freud (1919), a fim de
explicar o sentido da inclusão. O texto intitulado “Das Unheimliche” apresenta o termo em
alemão que comporta sentidos como: aquilo que é não familiar, indomesticado, estranho e
inquietante. Ao falar da educação inclusiva, a autora apresenta algumas dicotomias:
primeiramente, ao propor a inclusão de alunos que antes não faziam parte do sistema regular,
expõe uma contradição: se a educação é para todos, por que nem todos estavam lá? Em se
tratando das crianças ditas “normais”, no processo de descoberta do mundo, são tidas como
estrangeiras, sendo uma fonte inesgotável de enigma para os adultos. Assim, se a criança sempre
representou o estranho-familiar, talvez na convivência com aqueles tidos com NEE o estranho
sobressaia enormemente ao familiar. Outro ponto mencionado é que, quando os documentos
oficiais ressaltam as necessidades especiais e prevalece a proposta de planejamentos e
metodologias que ressaltam as potencialidades individuais, a educação para todos torna-se
educação de cada um. O professor, nessa perspectiva, vê-se incapacitado e proliferam os cursos
de reciclagem para suprir as necessidades de atualização constante. Assim, a inclusão vem
exacerbando o poder do especialista e o privilegio da eficácia, a funcionalidade e o excesso de
informações, técnicas e saberes.
Gardou (2011), no artigo “Pensar a deficiência numa perspectiva inclusiva”, reflete
sobre os modos de conceber a deficiência e a forma de tratá-la na nossa cultura. O autor ressalta
a importância de desconstruir os conceitos, pensando contra o conformismo e a favor de nos
permitirmos ser inovadores, criativos e originais; em ousarmos estabelecer novos princípios de
vida com e para os mais vulneráveis. As negatividades inerentes ao conceito de deficiência são
apresentadas no texto e refletidas à luz de citações de importantes filósofos, buscando sempre
contrapor o caráter de exclusão com o respeito à infinita diversidade humana. A exclusão é tida
como o reflexo de uma sociedade, de uma escola, de um universo profissional, de espaços de
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cultura, de desporto e de lazer, dos quais os saudáveis se considerariam proprietários,
apropriando-se deles como seus privilégios e prazeres exclusivos. Faz-se necessário romper
com a crença numa incapacidade global e numa rigidez que está irremediavelmente associada
à deficiência: uma vez deficiente, deficiente para sempre. Esta tendência a uma leitura
negativista, centrada nas carências, aniquila a vontade de agir, de se projetar. Dessa forma,
conclui-se que só há inclusão quando uma organização social se torna flexível e modifica o seu
funcionamento.
No artigo “Do ‘aprender para fazer’ ao ‘aprender fazendo’: as práticas de Educação
inclusiva na escola”, Sanches (2011) inicia com uma exposição acerca de suas concepções de
escola inclusiva, que, em síntese, trata-se de uma escola em movimento, que evolui sempre,
tendo abertura e flexibilidade em suas ações. Também, explicita suas convicções acerca da
educação inclusiva acentuando a relevância da participação ativa de todos, descobrindo e
ativando o potencial de cada um, na construção da comunidade que é de todos e de cada um.
Em seguida, contextualiza o que é incluir, elencando as barreiras sociais e educativas que
impedem o acesso às aprendizagens e à participação na escola/comunidade com ênfase em suas
possibilidades de superação. Discute, ainda, sobre a importância da construção das escolas
inclusivas na perspectiva da educação para todos e com todos, sendo o professor da classe o
responsável pela participação e pela aprendizagem de todos os alunos, gerando e gerindo as
condições e os recursos necessários para o seu sucesso. Por fim, a autora parte para o “aprender
fazendo”, ressaltando a importância da investigação-acção, usada como estratégia formativa de
professores, o que pode facilitar a sua formação reflexiva e promover uma atitude investigativa
e a sua própria emancipação. Apresenta, então, a experiência vivenciada, no âmbito do
Mestrado em Educação Especial, desenvolvida em Portugal, que foi o desenvolvimento de um
trabalho de projeto, com apoio tutorial, em substituição da tradicional dissertação.
Em “Educação Inclusiva – um novo paradigma de Escola”, Silva (2011) apresenta a
inclusão como uma questão de direitos e um desafio. Em relação à educação inclusiva, defende
a ideia de que, para além de proporcionar espaço comum, deve oportunizar um aprendizado
significativo. A autora também discute o dilema da integração apontando dois momentos: um,
centrado no aluno, no qual a responsabilidade pelo atendimento das crianças e dos jovens com
NEE era da responsabilidade dos professores de educação especial; e um outro, centrado na
escola, no qual os professores especialistas deveriam trabalhar com o(s) aluno(s) na(s) sua(s)
turma(s) de pertença. No entanto, continuou a ser uma intervenção individual ou em pequeno
grupo tendo em vista a normalização. Outro ponto colocado em pauta é a formação continuada
dos professores, vista como um facilitador para a inclusão. Em seguida, são apresentados dados

32

de investigações realizadas com professores e mestrandos da cidade de Lisboa. Ao concluir o
artigo, Silva (2011) afirma que a inclusão não é uma utopia embora considere a sua
complexidade e aposte na investigação e formação continuada de professores para sua
efetivação.
Kassar (2011b), em “Percursos da constituição de uma política brasileira de educação
especial inclusiva”, analisa as contribuições para a constituição da educação especial brasileira
como uma política pública. Para tanto, discorre sobre o papel do governo brasileiro na história
da educação destinada às pessoas com deficiências no Brasil, bem como sobre relações entre
as políticas nacionais no campo da educação e os acordos e compromissos internacionais. A
autora inicia o texto apresentando um conceito de política pública, que implica a existência do
jogo de forças em uma sociedade em que essas forças possam ser expostas, e ressalta aspectos
importantes de nossa história da educação e algumas relações possíveis entre documentos
internacionais, leis e diretrizes educacionais. Dessa forma, o texto carrega os impactos dos
diferentes setores na concreticidade da elaboração de políticas públicas, características de
sociedades em que há possibilidade de manifestação, colocando em foco a proposta da
construção de uma sociedade inclusiva.
No artigo “De volta à teoria da curvatura da vara: a deficiência intelectual na escola
inclusiva”, Bezerra e Araújo (2011) propõem-se a refletir filosoficamente sobre a inclusão das
pessoas com deficiência intelectual a partir da “Teoria da Curvatura da Vara”, dada a explicação
de que a educação inclusiva se apresenta, como uma vara torta e curvada, deformada em razão
do peso de suas ambiguidades, exigindo a radicalidade das reflexões filosóficas para endireitála novamente. Mas antes de endireitá-la, seria preciso forçá-la a descrever uma trajetória em
sentido oposto até encontrar o ponto de sua negatividade: a educação especial, que tem sido tão
criticada e condenada nesta década. Segundo os autores, embora soe paradoxal, é com a
curvatura em direção à educação especial que se pode esboçar um reexame da educação
inclusiva e devolver-lhe a direção correta. Para tanto, as argumentações dos autores são feitas
a partir de três teses baseadas nos estudos de Saviani (2000).
A primeira refere-se ao caráter revolucionário da pedagogia especial (que é dado pelo
fato de nela notar-se uma preocupação bem maior do professor com o modo como uma criança
com deficiência intelectual se desenvolvia, posicionava-se na sociedade e aprendia, recorrendose, para tanto, a metodologias ou atividades adequadas e diferenciadas) e ao caráter reacionário
da pedagogia de orientação inclusiva (atribuído ao fato de que, em sua essência, ela tem
contribuído pouco para a aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, pois não
reconhece as necessidades particulares desses alunos ou não sabe como supri-las).
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A segunda tese refere-se ao caráter científico do método especial e ao caráter
pseudocientífico da proposta inclusiva. Bezerra e Araújo (2011) constataram em seus estudos
que a pedagogia especial se apresentou com base em métodos e sua prática baseou-se sempre
em resultados de estudos psicológicos e clínico-neurológicos ainda que tais estudos partissem,
na maioria das vezes, de premissas negativas ou estereotipadas, levando mesmo a uma série de
equívocos teórico-práticos. Já na proposta inclusiva, constatam a prevalência quase absoluta do
espontaneísmo na forma como essa pedagogia é conduzida nas escolas regulares.
A terceira tese refere-se ao fato “de como, quando mais se falou em democracia no
interior da escola, menos democrática foi a escola; e de como, quando menos se falou em
democracia, mais a escola esteve articulada com a construção de uma ordem democrática”
(SAVIANI apud BEZERRA; ARAÚJO, 2011, p. 36). Nesse sentido, o discurso igualitarista da
pedagogia inclusiva, referente aos alunos com limitações intelectuais na escola comum, ao ser
levado às últimas consequências, não só lhes cerceia o direito ao pleno exercício da cidadania,
como tende a prejudicar seu desenvolvimento cognitivo e social. Já a escola especial, ao ter no
centro de suas preocupações imediatas as necessidades complexas apresentadas por esses
alunos nas diversas áreas, demonstra estar mais compromissada com o oferecimento de apoios
educacionais e condições equânimes de cidadania do que a escola inclusiva.
A conclusão dos estudos aponta que Bezerra e Araújo (2011) consideram que o ponto
de equilíbrio da vara não está em nenhuma das duas “pedagogias”, pois, ao curvarem a vara
para o lado oposto à proposta da inclusão, pretendiam encontrar a direção correta, que não está
também na pedagogia especial, mas sim na valorização do saber-fazer e do legado dessa
pedagogia. Afirmam, também, que a inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual é
uma conquista irrevogável e imprescindível para o desenvolvimento psicossocial desses
educandos, além de representar os anseios nacionais e globais pela construção de uma sociedade
mais justa, consciente dos direitos humanos fundamentais, porém esse processo não pode se
dar de maneira leviana e fetichizada, condenando a pedagogia especial como detentora de todos
os vícios e defeitos, enquanto à proposta inclusiva atribuem-se todas as virtudes e nenhum
defeito. Eis, pois, a necessidade de uma reflexão constante com o propósito de direcionar
corretamente a caminhada dos educadores.
Em “Educação especial na perspectiva da educação inclusiva: desafios da implantação
de uma política nacional”, Kassar (2011a) analisa os desafios do oferecimento de uma educação
especial dentro da atual política de educação inclusiva do Governo Federal. Para tanto,
apresenta um breve histórico a respeito das diretrizes educacionais baseadas na separação de
alunos (em normais e anormais; fortes e fracos etc.), que sustentaram a educação especial no
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Brasil desde sua implantação até a adoção de uma política de matrículas em massa de crianças
com ou sem deficiências nas escolas públicas. Discute, ainda, as condições de implantação da
proposta do Governo Federal de um “sistema educacional inclusivo”, que conta com um suporte
de atendimento educacional especializado para complementar e suplementar a educação
escolar. Apresenta, também, um estudo de caso em uma escola pública municipal considerada
como representativa de sucesso e aponta para limites da materialização da política de educação
inclusiva. A autora conclui que, ao olhar o conjunto das ações adotadas, é verificada a
preferência do Governo Federal pela formação de educadores no sistema de multiplicadores e
a distância. Essas escolhas pretendem otimizar os recursos atingindo o maior número de pessoas
possível. As preocupações econômicas foram determinantes para a adoção de políticas em
outros momentos da história da educação brasileira como parecem estar presentes agora. No
entanto, ressalta o fato de que, muitas vezes, essas escolhas são incompatíveis para o
estabelecimento da garantia de direitos sociais.
Silva, Gonçalves e Alvarenga (2012), em “Inclusão do portador de necessidades
especiais11 no ensino regular: revisão da literatura”, realizam uma pesquisa bibliográfica com
o objetivo de analisar criticamente a inclusão do portador de necessidades especiais no ensino
regular brasileiro. A pergunta de investigação que subsidiou a revisão foi: “A legislação
brasileira assegura a inclusão dos portadores de necessidades especiais no ensino regular sob a
ótica do professor e coordenador educacional?” A pesquisa bibliográfica foi conduzida em
bases de dados de acesso público: LILACS12, SciELO, Portal Cochrane e IUSDATA13, sendo
essa última da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foram
analisados estudos publicados até dezembro de 2010. Após a análise crítica da literatura da área,
conclui-se que, até o momento, de maneira geral, a escola recebe os alunos portadores de
necessidades especiais, mas há muito a percorrer para de fato incluí-los embora o País possua
o escopo da inclusão. Assim, faz-se necessário o estabelecimento de diretrizes e ações políticas
visando à efetiva inclusão dos portadores de necessidades especiais nas classes regulares de
ensino, o que exige, além de ousadia e coragem, prudência e sensatez, para que se construa uma
realidade inclusiva de fato.

De acordo com Sassaki (2003), o termo “portadores de necessidades especiais” passou a ser utilizado a partir da
década de 1990 com a finalidade de substituir “deficiência” por “necessidades especiais”.
12
LILACS – Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde.
13
IUSDATA – É constituída por informações referenciais de artigos de periódicos de aproximadamente 700 títulos
de periódicos jurídicos nacionais e estrangeiros indexados desde 1986 e incorporados ao acervo do Serviço de
Biblioteca e Documentação (SBD) da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
11
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No artigo “Programa informativo sobre deficiência mental e inclusão: mudanças nas
atitudes sociais de crianças sem deficiência”, Vieira e Denari (2012) apresentam o resultado de
uma pesquisa, cujos objetivos eram analisar concepções, sentimentos e atitudes de crianças não
deficientes sobre a deficiência mental e a inclusão, e avaliar os efeitos de um programa
informativo que trata da temática. O estudo foi realizado em uma escola estadual de Marília-SP
com a participação de 40 crianças de duas salas da primeira série. A metodologia da pesquisa
foi a realização de pré e pós-testes na forma de entrevistas individuais sobre o tema e de
aplicação de uma escola infantil de atitudes sociais em relação à inclusão. Os resultados da
pesquisa mostraram que o programa informativo desenvolvido ampliou as atitudes favoráveis
à inclusão. Contudo, as autoras colocam que não se pôde afirmar estatisticamente que as
crianças que apresentaram atitudes mais favoráveis relacionadas à inclusão foram as que tinham
mais contato e acesso a informações prévias sobre o tema, nem que estas foram as que indicaram
concepções mais adequadas da deficiência mental. Observou-se uma tendência à percepção de
mais similaridade entre pessoas com e sem deficiência e das possibilidades de participação dos
deficientes nas atividades comuns à faixa etária, entre as crianças mais favoráveis à inclusão,
comparando-se com as crianças menos favoráveis. No entanto, também não se pôde pontuar
isso estatisticamente. Não é possível asseverar exatamente quais aspectos trabalhados na
intervenção promoveram tal efeito. Os dados indicam que a articulação das variadas
informações sobre o tema deve ter promovido as mudanças nas atitudes das crianças, e não os
conteúdos específicos isoladamente. Dessa forma, Vieira e Denari (2012) ressaltam a
importância da realização de mais pesquisas acerca do tema.
No artigo “Inclusão e internacionalização dos direitos à educação: as experiências
brasileira, norte-americana e italiana”, Rahme (2013), por meio de uma pesquisa bibliográfica
e documental (tendo como banco de dados a SciELO e a CAPES), analisa as experiências de
inclusão nacionais e internacionais. Na Itália, desde 1977, teve início um processo de extinção
das classes diferenciadas e das escolas especiais propondo formas de integração nas escolas
comuns para os alunos com deficiência. O movimento italiano de integração escolar completa
mais de 30 anos de existência e se constitui em uma das primeiras propostas de inserção radical
dos alunos com deficiência nas classes comuns. Esse processo prevê três etapas: diagnóstico
dos alunos feito pelo serviço de saúde local com a enturmação e definição de questões referentes
à sua escolarização; avaliação sobre a pertinência de apoios suplementares à sua inserção
escolar, os quais incluem recursos humanos, econômicos e materiais; e, por último, o professor
de apoio desenvolve um processo individualizado de aprendizagem, adaptando, simplificando
e ajustando os objetivos escolares às particularidades dos alunos que apresentam necessidades
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especiais. Todavia, apesar do caráter inovador do processo de integração da política de
integração italiana, alguns autores apresentam pontos que merecem ser discutidos como a
persistência de um modelo médico de deficiência e as posturas pedagógicas tecnicistas entre
outros. Nos Estados Unidos, em 1986, surgiu uma proposta de parceria entre educação especial
e educação comum – a qual será central para a emergência de uma perspectiva inclusiva. Em
1990, uma lei pública determina que todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência, devem
ter direito a frequentar a escola de seu bairro, a qual deve estar adaptada às necessidades da
diversidade de seus alunos. Em 1997, surgiu outra lei, que amplia as possibilidades de
participação dos familiares e das pessoas com deficiência nas decisões referentes à sua
escolarização. Contudo, a autora conclui que, apesar de as proposições de uma educação
inclusiva e de uma inclusão total serem marcantes nos Estados Unidos a partir dos anos de 1980
e terem favorecido a construção e a difusão de um discurso inclusivo, existem concepções
distintas em curso, o que conduz, certamente, a debates e disputas em torno da escolarização
dos alunos com necessidades educacionais especiais no País. No caso do Brasil, é possível
localizar a presença do termo inclusão desde a primeira metade da década de 1990, ampliandose fortemente a partir dos anos 2000, sendo que as primeiras referências ao processo de inclusão
de alunos com deficiência em ambiente educacional são construídas basicamente a partir dos
princípios preconizados pela integração. Foram os documentos internacionais, como a
Declaração Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, que alavancaram
a política nacional de inclusão. Surgiram leis que vão garantir a matrícula das pessoas com
deficiência nas escolas da rede regular comum de ensino, todavia ainda prevalecendo a
dualidade escola comum e escola especial, seja por meio dos serviços educacionais
especializados ou pela permanência de classes especiais e escolas especializadas. Assim, os
estudos demonstram que vem acontecendo a passagem de uma perspectiva mais orientada pela
integração para a vertente inclusiva. No entanto, o espaço educacional ainda não se tornou mais
democrático. Ao relacionar os aspectos das experiências educacionais dos três países às
orientações presentes nos acordos e nas convenções internacionais, são salientados: sua
proximidade com as reivindicações históricas dos movimentos sociais; o deslocamento das
políticas educacionais locais pautadas na integração rumo a uma perspectiva inclusiva; e a
recorrência ao plano legal. Esses pontos evidenciam os múltiplos e dinâmicos processos em
jogo na construção do discurso inclusivo, bem como a pluralidade de fatores que o movem.
Michels e Garcia (2014), em “Sistema educacional inclusivo: conceito e implicações na
política educacional brasileira”, refletem sobre as significações do termo “sistema educacional
inclusivo”, bem como sobre as implicações políticas de seu uso em meio às contradições
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sociais. As discussões mostram que a perspectiva inclusiva na educação no Brasil vem
assumindo, por um lado, uma face democratizante, embora garantindo o reconhecimento do
direito à educação de maneira subalterna, com vistas ao trabalho simples. Por outro lado,
carrega sentidos humanitários quando promove ideologicamente o pertencimento ao sistema
educacional e o acesso a padrões mínimos de renda. O termo “sistema educacional inclusivo”
vem carrear sentidos de valorização do setor privado na educação e confundir a noção de
sistema educacional com a proposição de sistemas operacionais de gestão e controle da
educação nacional.
No ensaio “Educação Inclusiva: Entre a História, os Preconceitos, a Escola e a Família”,
Nunes, Saia e Tavares (2014) têm como objetivo problematizar as relações entre escola e
família, partindo da educação especial, sob a perspectiva da educação inclusiva, isto é, para
todos, independentemente de quaisquer particularidades. Para tanto, trazem reflexões
importantes, especialmente acerca da convivência com pessoas com deficiência, colocando a
pessoa para além da deficiência, como um sujeito de desejos, vitórias, medos, limitações, com
concepções ideológicas, fazeres, gostos, vontades que não devem ser negligenciados em
generalizações. Outro aspecto apresentado sobre a convivência com a pessoa com deficiência
é a negação quando as pessoas tendem a minimizar ou negar o aspecto errado, diferente ou
“anormal”. Assim, as autoras colocam que o que suscita o preconceito no preconceituoso não
é o que o discrimina efetivamente, mas o que ele representa, principalmente, no que diz respeito
à sua história (Por exemplo, em relação às pessoas com deficiência, o espanto causado pela
competência delas mostra claramente a baixa expectativa em relação ao seu desenvolvimento).
Outro ponto levantado foi a questão de a escola não estar preparada para a educação inclusiva,
o que é atribuído a um pretexto para não aceitar o desafio. A respeito desse ponto, Nunes et al.
(2014) apresentam uma série de situações que o professor tem que enfrentar no seu dia a dia,
sem que haja necessidade de um cursinho de formação (Ex.: como lidar com o aluno mentiroso,
manipulador, que sofreu perda na família, tímido...), e ainda acrescenta algo extremamente
fundamental, que é o equívoco de que é possível nos “preparar” para o encontro com o outro,
visto que as relações humanas são sempre o encontro com o inesperado, a novidade que está no
outro.
Em “Educação inclusiva: as implicações das traduções e das interpretações da
Declaração de Salamanca”, Costas et al. (2015) se propõem a uma problematização do conceito
de educação inclusiva difundido em políticas públicas e no contexto escolar brasileiro a partir
da Declaração de Salamanca mediante pesquisa e análise documental. A ideia principal do
artigo é questionar o senso comum que tem imprimido uma relação, quase de forma automática,
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entre a educação inclusiva e a deficiência. Os autores colocam que a educação inclusiva não se
restringe a proporcionar acesso e qualidade de ensino formal a pessoas tidas como público-alvo
da educação especial, mas pressupõe promover uma equidade educacional por meio da garantia
de acesso e qualidade na educação de todas as pessoas. Para defender essa ideia, as
argumentações partem das duas versões da Declaração de Salamanca: a primeira, publicada em
1994, que segue o texto original, e a segunda, em 1997, que direciona a educação inclusiva ao
público-alvo da educação especial. Outra colocação essencial é que a Declaração de Salamanca
poderia ter sido o marco das políticas de educação especial mesmo sem as alterações nela
realizadas, que parecem “monopolizar” a educação inclusiva como sendo uma tarefa
exclusivamente da educação especial.
No artigo “A Escola como espaço para efetivação dos direitos humanos das pessoas com
deficiência”, Mariussi, Gisi e Eyng (2016) fazem referência à construção histórica dos direitos
humanos e à contribuição da escola para a efetivação desses direitos hoje assegurados pela
legislação. Trata-se de uma pesquisa realizada junto a 18 professores e gestores da educação
básica, que atuam em escolas que possuem alunos com deficiência incluídos. A primeira parte
do artigo é dedicada ao esclarecimento acerca da conquista dos direitos, deixando claro que os
direitos surgem em consonância com a demanda de cada época, sendo que, na atualidade,
observam-se políticas educacionais que passam a conferir relevância à educação em direitos
humanos e à inclusão das pessoas com deficiência, atribuindo um papel de grande importância
à escola, que deve realmente se fazer democrática, estabelecendo uma relação de respeito com
alunos, pais, professores, funcionários e a comunidade que a cerca. Foi ressaltado que a luta
pela garantia dos direitos da pessoa com deficiência iniciou-se há várias décadas, mas que ainda
está em processo de construção, visto que existem muitas limitações. Não basta que as pessoas
com deficiência estejam na escola, é preciso criar na escola uma cultura de direitos e de diálogo
que valorize outras culturas. A segunda parte do artigo apresenta a pesquisa com os professores
e gestores, os quais evidenciam um discurso que contempla a defesa dos direitos ao mesmo
tempo em que demonstra a fragilidade da prática quando relacionada à legislação vigente. As
autoras levantam que uma pesquisa realizada há dez anos aponta para as mesmas fragilidades.
Portanto, a educação inclusiva é um campo que ainda precisa ser bastante explorado e
compreendido, a fim de que a garantia de direitos seja mais do que colocar dentro da escola e
efetivar a sua matrícula.
O segundo termo analisado, “aluno deficiência intelectual”, apresentou 19 resultados,
sendo que 15 faziam relação com os temas descritos no Quadro 8.
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Quadro 8 – Mapeamento de artigos com foco no aluno com deficiência intelectual e
temas relacionados
Tema relacionado ao termo “aluno deficiência
Número de artigos
intelectual”
Atendimento Educacional Especializado

03

Estudo de trajetórias

02

Epistemologia genética

01

Prática docente

03

Formação docente

01

Ensino de física

01

Ensino de matemática

01

Experiências em Porto Velho

01

Intervenção do psicólogo

01

Inclusão nas séries iniciais do Ensino Fundamental

01

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Selecionei cinco artigos para leitura, considerando as relações feitas entre a deficiência
intelectual e as relações ensino e aprendizagem ou a teoria histórico-cultural baseando-me nos
estudos de Vigotski conforme Quadro 9.
Quadro 9 – Artigos que envolvem o termo “Aluno Deficiência Intelectual” selecionados
para leitura
Autor(es)
Artigo selecionado
Publicação
Solange Pereira Marques

A deficiência intelectual na concepção de

Revista Brasileira de

Rossato

educadores da Educação Especial: contribuições

Educação Especial

Nilza Sanches Tessaro

da psicologia histórico-cultural

2011

Leila Regina d’Oliveira de

Procedimentos e recursos de ensino para o aluno

Revista Brasileira de

Paula Nunes

com deficiência: o que tem sido disseminado nos

Educação Especial

Patrícia Braun

trabalhos do GT 15 da ANPEd sobre estes temas?

2011

Daísy Cléia Oliveira dos

Potenciais dificuldades e facilidades na educação

Educação e Pesquisa

Santos

de alunos com deficiência intelectual

2012

Waléria Henrique dos Santos

Concepções de professores da educação especial

Revista Brasileira de

Leonel

(APAEs) sobre a aprendizagem e

Educação Especial

desenvolvimento do aluno com deficiência

2014

Leonardo

Cátia Crivelenti de Figueiredo
Walter
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Nilza Sanches Tessaro

intelectual: um estudo a partir da teoria

Leonardo

vigotskiana
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Em “A deficiência intelectual na concepção de educadores da Educação Especial:
contribuições da psicologia histórico cultural”, Rossato e Leonardo (2011) apresentam o relato
de uma pesquisa realizada com 21 professores de três escolas especiais – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAEs) – localizadas no estado do Paraná. A princípio, as autoras
fazem uma reflexão sobre a visão da sociedade a respeito do conceito de deficiência intelectual
envolvendo as nomenclaturas, os conceitos e as considerações de Vigotski. Seguem com a
apresentação da pesquisa, que teve como foco principal a entrevista. A análise dos dados foi
apresentada em tabelas e de forma descritiva tendo como referencial teórico os estudos de
Vigotski. Os resultados mostraram que a deficiência é vista como irreversível e as dificuldades
vivenciadas pelos alunos no processo de aprendizagem não são tidas como um problema
diferenciado que possa se apresentar num determinado momento, ou como uma queixa escolar,
mas como algo já naturalizado, comum no cotidiano escolar da educação especial. Dessa forma,
foi encontrada uma prática contrária à fundamentação teórica apresentada, que enxerga o
homem concreto, com deficiência ou não, considerando-o a partir de contradições que o
recriam, dentro do sistema que salienta sua individualidade eficiente ou deficiente.
No artigo “Procedimentos e recursos de ensino para o aluno com deficiência: o que
tem sido disseminado nos trabalhos do GT 15 da ANPEd sobre estes temas?”, Nunes, Braun e
Walter (2011) tiveram como objetivo mapear e analisar os trabalhos que versaram sobre
procedimentos e recursos de ensino destinados a alunos com deficiência apresentados no
referido grupo de trabalho, o qual foi criado na 14ª reunião anual de 1991. Foram analisados 37
trabalhos apresentados entre 1996 e 2010. Os resultados foram mostrados em gráficos e
narrativas, os quais identificaram que a perspectiva sócio-histórica de Vigotski fundamentou
teoricamente a maioria dos estudos, particularmente aqueles dedicados à educação de surdos.
A população-alvo mais estudada foi a de alunos com deficiência intelectual, seguida da surdez,
sobretudo no período de 1996 a 2000. Estudos dedicados a outras deficiências – física, visual e
múltipla – foram menos frequentes. Os estudos foram, em sua maioria, descritivos,
privilegiando dados qualitativos e envolvendo estudos de caso e etnográficos. Em relação aos
resultados, mostraram a necessidade recorrente de o professor observar mais o processo de
aprendizagem do que o produto desta e enfatizar o papel essencial da mediação. Quanto ao
processo de desenvolvimento do aluno com deficiência, ficou evidente que este não ocorre da
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mesma maneira como o que ocorre com o aluno sem deficiência, sendo vigente a tendência de
reduzir as pessoas com deficiência à sua condição orgânico-estética.
Santos (2012), em “Potenciais dificuldades e facilidades na educação de alunos com
deficiência intelectual”, apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica sobre a área da
deficiência intelectual, dos transtornos da aprendizagem e do desenvolvimento, da inclusão
escolar e do ensino especializado. A autora caracteriza a deficiência intelectual e discorre sobre
o ensino escolar e o ensino especializado do aluno com deficiência intelectual. Conclui que é
possível aos alunos com deficiência intelectual atingirem os objetivos escolares desde que
ocorram estimulações próprias a cada limitação e a cada potencialidade. Também, foi
reconhecida a problemática acerca do ensino escolar para pessoas com deficiência intelectual.
Contudo, foi encontrado um número considerável de pesquisas na área, direcionados às
possibilidades de atuação pedagógica.
Em “Concepções de professores da educação especial (APAEs) sobre a aprendizagem
e desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual: um estudo a partir da teoria
vigotskiana”, Leonel e Leonardo (2014) apresentam o resultado de uma pesquisa que buscou
identificar as concepções de professores atuantes na educação especial acerca da aprendizagem
e desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com oito professores de duas APAEs. Os autores, inicialmente, analisaram a
educabilidade da pessoa com deficiência intelectual a partir da perspectiva histórico-cultural.
Em seguida, realizaram a análise dos dados obtidos nas entrevistas a partir do referencial teórico
– estudos de Vigotski. Foi constatado que, para a maioria dos professores entrevistados, os
alunos com deficiência intelectual apresentam uma aprendizagem lenta; o processo de
escolarização do aluno com deficiência intelectual restringe-se ao desenvolvimento de funções
psicológicas elementares; e a mediação do professor não é relevante para a aprendizagem.
Assim, ao fazer uma análise com base nos estudos de Vigotski, os autores constatam uma
inadequação no processo, visto que o ensino ofertado ao aluno com deficiência intelectual deve
promover sua capacidade de abstração. Segundo os mesmos, para que o desenvolvimento seja
elevado às funções psicológicas superiores, o professor deve ser o mediador da aprendizagem.
O tema “entrevistando adolescentes” apresentou dois resultados com assuntos que não
estão relacionados à pesquisa: universitário e prostituição.
O último banco de dados pesquisado foi a ANPEd, no qual busquei por documentos
disponíveis na biblioteca, referentes ao grupo de trabalho 15 da educação especial. Não obtive
resultados para os termos “educação inclusiva”, “aluno deficiência intelectual” e “entrevistando
adolescentes”. Desse modo, foi necessário introduzir novos termos. Procurei pelo termo
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“inclusão” e encontrei 26 resultados. Com relação ao termo “deficiência intelectual”, encontrei
dois resultados conforme mostra o Quadro 10.
Quadro 10 – Mapeamento de trabalhos sobre Inclusão da Pessoa com Deficiência
Intelectual
Banco de dados
Trabalhos
Termos utilizados

ANPEd

selecionados

GT 15 – Educação Especial
Educação inclusiva
Inclusão
Aluno deficiência intelectual
Deficiência intelectual
Entrevistando adolescentes

Não foram encontrados resultados.

----

26

2

Não foram encontrados resultados.

-----

2

2

Não foram encontrados resultados.

------

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Dos 26 resultados encontrados para o termo inclusão, selecionei apenas dois para leitura
(os quais foram apresentados no Quadro 11), visto que os demais não tinham uma relação direta
com meu objetivo de pesquisa. Os trabalhos e pôsteres não selecionados relacionavam a
inclusão aos seguintes temas: criança indígena, inclusão escolar no espaço do recreio, o
cotidiano das creches e pré-escolas, formação de professores, Ensino Médio, bilinguismo,
escola modelo na Alemanha, visão da família, experiência em Porto Alegre, educação superior,
a perspectiva de Robert Castel, autistas incluídos no anos iniciais, Plano Nacional de Educação,
atendimento educacional especializado e estudo de caso com estudante transplantado.
Quadro 11 – Artigos que envolvem o termo “Inclusão” selecionados para leitura
Tipo de documento
Autor (es)
Trabalho selecionado
Ano de publicação

Milene Besen

Inclusão: um caminho sem volta

Pôster / 2007

(Im)possibilidades de pensar a inclusão

Trabalho / 2007

Julianne Fischer
Maura Corcini Lopes

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

O pôster “Inclusão: um caminho sem volta”, de Besen e Fischer (2007), apresenta uma
pesquisa sobre a inclusão no município de Massaranduba-SC, a qual foi realizada por meio de
entrevistas individuais semiestruturadas. A pesquisa evidenciou uma situação de exclusão: o
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aluno com deficiência que frequentava a rede regular de ensino do município, ao atingir a idade
de 14 anos, era, em comum acordo com os pais, desligado da escola regular, passando a
frequentar somente a escola especial. Assim, as pesquisadoras identificaram quatro casos a
serem estudados e, pela coleta de dados, compararam as experiências reais e suas contradições
em relação à legislação vigente.
Lopes (2007), em “(Im)possibilidades de pensar a inclusão”, aborda o tema da inclusão
fazendo uma reflexão sobre as exclusões ocorridas nas escolas. O texto está subdividido em
três partes: “Situando as escolas”, “A repetência escolar” e “Estratégias escolares para
manterem todos na escola”. A primeira parte apresenta duas escolas da periferia do município
de Porto Alegre a partir da perspectiva dos alunos, professores e comunidade. Também,
comenta acerca dos Planos de Curso e dos Projetos Político Pedagógicos. O que se destaca é a
carência dos alunos, a falta de estrutura física, o despreparo da equipe diante das dificuldades
dos alunos e, especialmente, a inclusão excludente que se desenha quando a cobrança do
conhecimento escolar é feita só para alguns alunos.
A segunda parte do texto aponta que ambas as escolas apresentam um alto índice de
reprovação escolar, quase 38% dos alunos matriculados de 1ª à 5ª série são reprovados no final
do ano. As principais justificativas para tais reprovações são: a ausência da família, a
dificuldade de aprendizagem, o desestímulo para estudar, as deficiências que os alunos possuem
e os transtornos psíquicos entre outras. Já as características dos alunos reprovados (apontadas
pelos professores) são: agitação, agressividade e indisciplina.
Na terceira parte, são apresentadas as estratégias para permanência dos alunos na escola:
oficinas pedagógicas, trabalhos por projetos, serviços de apoio pedagógico e apresentações de
teatro e dança entre outras atividades previamente preparadas, que são apenas uma parte do que
é feito para que o interesse de permanência na escola seja criado e mantido. Também, ocorre a
busca por profissionais da psicologia, psicopedagogia e neurologia. A pesquisadora conclui que,
diante das inúmeras estratégias de normalização dos escolares seja pela situação econômica
precária em que vivem, seja pelo envolvimento com a violência ou seja pela não aprendizagem
escolar devido aos indivíduos terem ou não uma deficiência, uma das questões mais difíceis de
serem modificadas nas escolas são as verdades que os professores possuem sobre a escola, a
realidade onde trabalham e os alunos.
O termo deficiência intelectual apresentou dois resultados, os quais foram selecionados
para leitura e encontram-se no Quadro 12.
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Quadro 12 – Artigos que envolvem o termo “deficiência intelectual” selecionados para
leitura
Tipo de documento
Autor(es)
Artigo selecionado
Ano de publicação

Danúsia Cardoso Lago

Ensino colaborativo: benefícios

Pôster / 2013

pedagógicos e sociais para os alunos com
deficiência intelectual
Maria Sylvia Cardoso

A deficiência intelectual como produção

Carneiro

social: reflexões a partir da abordagem

Trabalho / 2015

histórico-cultural
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

O pôster intitulado “Ensino colaborativo: benefícios pedagógicos e sociais para os
alunos com deficiência intelectual”, de Lago (2013), apresenta experiências nas quais um
consultor, especializado em educação especial, trabalha numa relação igualitária com um
consultado, professor da classe comum, auxiliando-o em seus esforços tanto para tomar
decisões quanto para desenvolver atividades pedagógicas que visam ao atendimento de um
grupo heterogêneo de estudantes. Participaram desse estudo cinco alunos com deficiência
intelectual matriculados em duas redes de ensino municipal. Os instrumentos para identificação
e análise dos benefícios pedagógicos e sociais para os alunos com deficiência intelectual a partir
da implementação do Ensino Colaborativo foram: Prova das quatro palavras e uma frase;
Avaliações de cunho pedagógico; Roteiro de observação com registros da professora do ensino
comum e da pesquisadora; e Atividades pedagógicas realizadas pelos alunos. Os resultados
desse estudo apontaram que a assistência sistemática oferecida por meio do Ensino
Colaborativo favorece a inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual, pois verificouse, por meio das avaliações pedagógicas antes e após o Ensino Colaborativo, das falas das
professoras participantes e dos seus familiares, que houve avanços tanto no aspecto pedagógico
quanto na socialização deles.
Em “A deficiência intelectual como produção social: reflexões a partir da abordagem
histórico-cultural”, Carneiro (2015) problematiza a deficiência intelectual como uma produção
social, resultado da relação entre biologia e cultura na constituição de determinados sujeitos,
partindo da abordagem histórico-cultural e tendo como referência a obra de Vigotski e de outros
autores da mesma vertente teórica. A autora ressalta a importância dos estudos de Vigotski sobre
Zona de Desenvolvimento Proximal para a compreensão da interconexão entre o ensino e o
desenvolvimento. Também, demonstra como o conceito de deficiência intelectual tem passado
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por evoluções no Brasil com a ressalva de que ainda prioriza atributos individuais
quantificáveis. Conclui que a abordagem histórico-cultural nos mostra que o desenvolvimento
de sujeitos com deficiência intelectual se dá sempre a partir das relações sociais e depende
muito da “nutrição ambiental” proporcionada a tais sujeitos.
1.2 Contribuições e descompassos desses estudos com a pesquisa ora empreendida
Muitas informações foram encontradas durante o mapeamento das pesquisas e estudos
acerca do tema sobre o qual me proponho a estudar. Desse modo, uma análise cuidadosa é um
caminho imprescindível para direcionar o rumo da minha investigação. Assim, julguei essencial
pensar um pouco sobre cada pesquisa e estudo trazendo à tona as contribuições e os
descompassos em relação à minha pesquisa.
Logo que me deparei com a dissertação de Mestrado de Herrera (2016), intitulada “A
vida na escola estadual fotografada e narrada por crianças com deficiência”, fiquei muito
desejosa por me apropriar da essência da pesquisa. Apesar de se tratar de uma pesquisa sobre
crianças, a autora exprime também o desejo de trazer à tona as percepções do sujeito
pesquisado, assim como me proponho. O que levo para minha pesquisa é o desejo explicitado
pela autora de capturar olhares atentos e sensíveis, que possam colaborar para que novas
questões sejam formuladas e contribuam para o delineamento de futuras pesquisas, que tratem
da inclusão não como um modismo, mas como uma atitude justa e humanizadora. Eis que ela
conseguiu reforçar o meu desejo de persistir na escuta da pessoa com deficiência trazendo como
personagem principal o adolescente.
Na dissertação de Mestrado de Flávia dos Santos Costa (2016), intitulada “Inclusão de
alunos com deficiência intelectual: articulações necessárias”, encontrei pontos que também me
proponho a estudar, como: a análise da educação inclusiva no Brasil (a pesquisadora o fez
apontando os marcos legais e a compreensão que diversos autores têm acerca das dificuldades
e avanços que foram ocorrendo no desenrolar do processo) e a construção do conceito de
deficiência intelectual, ressaltando a importância da abordagem sociocultural do
desenvolvimento. A autora foca na visão do professor, porém coloca que sua esperança é que a
pesquisa possa contribuir para reflexões acerca desse campo educacional, assim como expandir
outras propostas no sentido da visão do aluno e de suas famílias sobre esse atendimento
educacional especializado.
A tese de Doutorado de Cenci (2016), “Inclusão é uma utopia”: possibilidades e limites
para a inclusão nos anos finais do Ensino Fundamental – intervenção e interpretação a partir da
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teoria histórico-cultural da atividade, contribuiu para ressaltar a importância de continuar
investigando como tem ocorrido a inclusão das pessoas com deficiência intelectual nas séries
finais do Ensino Fundamental, trazendo a questão sob diversos ângulos e possibilidades,
levantando as contradições para que aquilo que é uma impossibilidade hoje possa se tornar
possível amanhã, e evoluindo para que, de fato, possa ocorrer a inclusão.
O contato com a pesquisa “Entre escolas: a trajetória escolar de estudantes com
deficiência intelectual a partir da percepção das mães”, de Oliveira (2016), reforçou o meu
desejo de ouvir a pessoa com deficiência em relação à sua inclusão, visto que a autora ressalta
que o foco das pesquisas na área da inclusão tem sido nas práticas pedagógicas do professor e
na legislação, havendo carência de estudos em relação às famílias e à própria pessoa com
deficiência. É possível perceber nos relatos das mães entrevistadas que os filhos com deficiência
intelectual sempre foram vistos por suas incapacidades, o que causou negligência em relação
ao aprendizado e frustrações em relação à inclusão. Dessa forma, promover um estudo que
busque a percepção da pessoa que está sendo incluída poderá contribuir para a afirmação de
suas potencialidades.
Em “A Escolarização de alunos com Deficiência Intelectual no Ensino Fundamental da
Rede de Ensino de Itajaí – SC”, Mendes (2016), o que mais me chamou a atenção foram os
relatos acerca do relacionamento entre os alunos. Nota-se que há um entrosamento entre os
alunos do 3º ano, o que motiva o aluno investigado a participar do grupo e a fazer parte deste.
No entanto, com os alunos do 9º ano acontece o inverso. A aluna investigada é excluída em
vários momentos, não havendo um acolhimento por parte do grupo. Esse estudo, portanto, traz
uma nova inquietação, pois mostra mais um caminho a ser trilhado: vislumbrar a inclusão
também a partir da percepção dos alunos sem deficiência tendo como referência os estudos de
Bakhtin sobre a imagem externa.
Em “A Prática Pedagógica de Professoras de uma Aluna com Deficiência Intelectual:
Desafios e Possibilidades no Cotidiano de uma Escola de Ensino Fundamental”, Raquel
Almeida Costa (2016) ressalta um ponto importante da obra de Vigotski: o fato de que devemos
conhecer não somente a enfermidade que tem aquela pessoa, mas também a pessoa que tem
aquela enfermidade, a pessoa com todas suas características e peculiaridades, sua personalidade
e suas necessidades. Tal constatação vai ao encontro do ideal que proponho em minha pesquisa:
colocar a perspectiva da pessoa com deficiência intelectual acerca do próprio processo de
inclusão.
Em relação aos artigos e pôsteres selecionados, a fim de ter uma visão geral deles,
estes foram lançados em um quadro (ver apêndice I), obedecendo à ordem cronológica de

47

publicação, com o objetivo de identificar qual o questionamento apresentado, a ideia central e
a conclusão que o estudo propôs ou o desafio que é lançado a partir dele.
De acordo com a síntese apresentada no quadro mencionado no parágrafo anterior,
percebe-se que os estudos sobre educação inclusiva, a partir de 1998, priorizam a legislação, a
evolução do processo de integração para o processo de inclusão, as práticas pedagógicas, as
consequências da dualidade no sistema de ensino (comum e especial) e as dicotomias entre
exclusão e inclusão. É crucial mencionar que, dentre os trabalhos lidos, poucos tratam da
inclusão como uma prática que vai garantir a presença e a participação de TODOS na escola:
Zêzere (2002), Silva (2010) e Costas et al. (2015) e Mantoan (1998) são os que expõem esse
pensamento com maior clareza. A maioria, ao tratar da educação inclusiva, faz uma ligação
apenas com a pessoa com deficiência. Assim, considero que deveria ser uma constante, em
todos os trabalhos que tratassem da educação inclusiva, fazer uma menção à educação para
todos, com a finalidade de desfazer o mito de que a educação inclusiva está relacionada somente
à educação para pessoas com deficiência, conforme foi explicitado no trabalho de Costas et al.
(2015).
No que tange à inclusão das pessoas com deficiência intelectual, buscou-se estudar o
conceito, a aprendizagem, o desenvolvimento, as relações sociais e a defesa de direitos.
Todavia, percebe-se que, em momento algum, a interlocução é feita com o próprio sujeito: a
pessoa com deficiência intelectual. Ainda, existem muitos desafios a serem vencidos para que
a inclusão aconteça. Podemos percebê-los nas conclusões dos autores: desde a busca por
sociedade mais flexível até a transformação da escola em um espaço que extrapole a simples
aceitação da matrícula dos excluídos, mas que promova a aprendizagem e o desenvolvimento
pleno. Há, também, a aposta na pesquisa, entendida como um processo de investigação, que
pode propor novas discussões e trazer esclarecimento para gestores e professores, que, ainda,
se sentem vagando no escuro quando o assunto é inclusão.
A partir desses estudos, foi possível, então, construir a base teórica para esta pesquisa,
que busca se somar aos estudos analisados neste capítulo.
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2 Construção conceitual
A partir do levantamento bibliográfico realizado no capítulo anterior, algumas sugestões
se mostraram mais potentes para o aprofundamento de questões que dão sentido a esta
investigação. Assim, busquei trazer para esta construção conceitual, primeiro, a
problematização do próprio conceito de educação inclusiva, analisada à luz da perspectiva da
educação para todos, bem como suas implicações acerca da pessoa com deficiência intelectual.
A partir dessa discussão, o conceito de deficiência intelectual também é tematizado, com o
objetivo de compreender o processo de construção da identidade da pessoa com deficiência
através dos tempos, tendo como parâmetro conclusivo os estudos backtinianos. Por fim, a
construção conceitual se materializa nas contribuições de Vigotski, especialmente no que se
refere aos estudos sobre defectologia.
2.1 Educação inclusiva
O levantamento bibliográfico apontou que o tema educação inclusiva tem sido
frequentemente direcionado para o campo da inclusão de pessoas com deficiência, deixando
em aberto a questão da inclusão para todos, visto que

[...] no Brasil, com o advento da educação inclusiva, colocou-se em foco a Educação
Especial e as pessoas que foram consideradas seu alunado ao longo do tempo. A partir
disso, muitas pessoas passaram a se referir à educação inclusiva e à Educação Especial
como conceitos sinônimos, compreendendo que a educação inclusiva nasceu para
justificar a inserção dos alunos da Educação Especial nas classes de ensino regular.
Na mídia, em trabalhos acadêmicos e nas políticas governamentais, têm-se discursos
de promoção da educação inclusiva no cenário da Educação Especial, defendendo a
inserção dos alunos figurados como público-alvo da Educação Especial em escolas
comuns, passando essas escolas a serem denominadas de inclusivas (COSTAS et al.,
2016, p. 360).

Reduzir a educação inclusiva à entrada do público-alvo da educação especial na escola
comum seria uma maneira de mascarar o problema da exclusão no Brasil. Primeiramente,
porque esse não é o único grupo que sofre exclusão e também porque a construção de uma
educação inclusiva exige analisar outras nuances que não somente a impossibilidade de acesso.
A exclusão é um processo que foi construído historicamente e que deve ser refletido à
medida que buscamos conhecer quais ideologias estão envolvidas em relação à função da
escola, visto que uma educação inclusiva é fruto de uma sociedade inclusiva. Sendo assim, fazse necessário compreender o que significa pensar a educação inclusiva na perspectiva de uma
educação para todos.
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2.1.1 Uma educação para todos

A concepção de inclusão é bastante ampla e está inteiramente ligada a um processo
dinâmico de cidadania, que abrange questões políticas, sociais, religiosas e educacionais. As
leis referentes à educação inclusiva que estão em vigência apontam que todo cidadão tem direito
à educação, preconizando, assim, o fato de que a educação é para todos.
Um retorno à origem das discussões sobre a “educação para todos” nos aponta alguns
marcos legais que intensificaram a discussão. O primeiro deles foi a Declaração Mundial de
Direitos Humanos, que, de acordo com os estudos de Claude (2005), trata-se de um documento
elaborado devido às discussões sobre a importância da educação como fator indispensável para
a reconstrução pós Segunda Guerra Mundial. Emergiu nos primeiros trabalhos da Comissão de
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) com o propósito de que as nações
que respeitassem os direitos humanos não guerreariam com outros regimes similares. A
Declaração Mundial de Direitos Humanos (2009, p. 14) trata, no artigo 26 sobre a educação
para todos:

§ 1º. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução
técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está
baseada no mérito.
§ 2º. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a
amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.
§ 3º. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será
ministrada a seus filhos.

Trata-se de um documento que propõe a universalização e a obrigatoriedade do Ensino
Fundamental, a gratuidade da educação nos níveis básicos, a democratização no acesso ao
ensino superior e a valorização do ensino técnico-profissionalizante, entre outras
recomendações, mas que de fato não foi convertido em realidade. Faria (2001) expõe uma visão
bastante pertinente acerca da inviabilidade do que é proposto dada a necessidade de formulação,
implementação, execução de determinadas políticas educacionais e a oferta de serviços
essenciais nesse setor por parte dos governos.
Essas políticas e serviços [...] pressupõem dotações orçamentárias específicas que, por
seu turno, estão condicionadas pela disponibilidade de receita fiscal e, por
consequência, pelo sucesso ou fracasso de políticas tributárias. As implicações
econômicas e jurídicas dessas dependências recíprocas são evidentes: quando as
políticas tributárias são ineficientes, elas não conseguem carrear os recursos
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necessários para os gastos dos governos tanto com custeio quanto com investimento.
Por conseguinte, receitas fiscais insuficientes acabam inviabilizando o alcance e a
efetividade das políticas educacionais (FARIA, 2001, p. 4).

Os argumentos do autor nos mostram que os “valores positivos” do artigo 26 da
Declaração Universal Direitos do Homem, que pretendem fazer da educação um instrumento
de emancipação social e um meio de equalização de oportunidades, acabam comprometidos. O
que podemos averiguar nas constatações de Faria (2001) é que não é possível pensar a educação
desconectada da política capitalista e que o direito à “educação para todos” está subordinado ao
caráter econômico.
Outro marco legal na discussão do direito à educação para todos é a Declaração de
Jomtien, documento elaborado na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, que fornece
definições e novas abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem tendo em vista
estabelecer compromissos mundiais, a fim de garantir a todas as pessoas os conhecimentos
básicos necessários para uma vida digna, visando a uma sociedade mais humana e mais justa.
No preâmbulo do documento, é feita uma referência ao não cumprimento do que é disposto na
Declaração Universal dos Direitos Humanos: “toda pessoa tem direito à educação”. A análise
feita em relação à educação em um espaço de 40 anos é traçada:
• mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não
têm acesso ao ensino primário: mais de 960 milhões de adultos – dois terços dos quais
mulheres – são analfabetos, e o analfabetismo funcional é um problema significativo
em todos os países industrializados ou em desenvolvimento:
• mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento impresso,
às novas habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e
ajudá-los a perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais: e
• mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o
ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir
conhecimentos e habilidades essenciais (DECLARAÇÃO DE JOMTIEN, 1990, p. 1).

Dessa forma, o objetivo principal da Declaração de Jomtien (1990) é “satisfazer as
necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos [...] e o esforço de
longo prazo para a consecução deste objetivo pode ser sustentado de forma mais eficaz, uma
vez estabelecidos os objetivos intermediários e medidos os progressos realizados”. Esse
esforço, no Brasil, pode ser identificado no Plano Decenal de Educação para Todos (19932003), elaborado em cumprimento às resoluções da declaração.
Após a Declaração de Jomtien, as discussões sobre a “educação para todos” ganharam
força com a Conferência Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em
1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e
sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. A Declaração de
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Salamanca ampliou o conceito de necessidades educacionais especiais, incluindo todas as
crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola seja por que motivo for.
Assim, a ideia de “necessidades educacionais especiais” passou a incluir, além das crianças
portadoras de deficiências, aquelas que estejam experimentando dificuldades temporárias ou
permanentes na escola, as que estejam repetindo continuamente os anos escolares, as que sejam
forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas, as que moram distantes de quaisquer escolas, as
que vivem em condições de extrema pobreza ou que sejam desnutridas, as que sejam vítimas
de guerra ou conflitos armados, as que sofrem abusos contínuos físicos, emocionais e sexuais,
e as que simplesmente estão fora da escola por qualquer motivo que seja.
Basicamente, esses documentos traçam o ideário de uma “educação para todos”.
Porém, efetivamente, as propostas ainda são utópicas no sentido do irrealizável. Uma análise
cuidadosa pode apontar ações excludentes, ligadas aos direcionamentos políticos e econômicos
do País. Um exemplo disso são as orientações do Banco Mundial, as quais vêm acarretando
significativas influências em todos os níveis e modalidades de ensino, pautando-se pela relação
custo-benefício.
Portanto, pensar em “educação para todos” é uma tarefa complexa que traz à tona
algumas das mazelas do Brasil, o que indica que reduzir os questionamentos da inclusão para a
vertente da pessoa com deficiência não vai arrancar a raiz do problema.

2.1.2 O processo de inclusão da pessoa com deficiência intelectual
Reconhecer que a pessoa com deficiência é mais um grupo que está sendo excluído do
sistema educacional é tomar consciência de que nossos esforços não devem ser no sentido de
buscar culpados para o problema. Tendo em vista que antes de a escola estar despreparada para
receber a pessoa com deficiência, ou de o professor não saber lidar com as dificuldades de
aprendizagem, ou, ainda, de não haver adaptações curriculares para as necessidades especiais,
as situações de exclusão de gênero, raça e condição social já estavam ocorrendo no espaço
escolar.
Essas reflexões trazem à pauta as preocupações do educador brasileiro Paulo Freire, que
ressaltou a importância da conscientização como compromisso histórico. Freire (2014, p.76)
aponta que “conscientização implica inserção crítica no processo, implica o compromisso
histórico com a transformação”. Assim, a conscientização nos obriga a assumir uma postura
utópica no mundo, não de forma irrealizável, conforme mencionado no capítulo anterior, mas
utopia como dialetização dos atos de anunciar e denunciar. É preciso denunciar a estrutura
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desumanizante e anunciar a estrutura humanizadora, comprometendo-se historicamente, o que
exige conhecer criticamente. Ao buscar as raízes da exclusão em nosso país, é possível conhecer
criticamente o problema. É a maneira de denunciar as carências do sistema escolar brasileiro e
enxergar o problema com profundidade. E para anunciar a estrutura humanizadora, é preciso
compreender o outro e o lugar que ele ocupa na sociedade. A formação da consciência crítica é
a chave que vai abrir muitas portas rumo à educação humanizadora. Um ponto importante a ser
analisado criticamente quando falamos em inclusão das pessoas com deficiência intelectual é
que o processo tem ocorrido sem a participação do grupo, que é mero espectador. Fato que
comprova essa afirmação é que a pessoa com deficiência intelectual, durante muito tempo, foi
avaliada segundo a idade mental, e não a idade cronológica. De acordo com Mantoan (1998, p.
2), essa premissa foi negativa no sentido de que limita o acesso da pessoa com deficiência
intelectual à autonomia e à representação de papéis próprios da sua idade:
A opção pela idade mental em vez de cronológica contradiz-se com a representação
de papéis sociais correspondentes à idade, ao gênero e à cultura e tem como
consequência a perda de toda significação social das aprendizagens. Em cada faixa
etária os conhecimentos possuem um sentido e são utilizados para fins distintos, que
se complementam e se ampliam. A comunicação escrita, por exemplo, que constitui
um tipo de conhecimento básico, adquire significados diferentes conforme a idade dos
aprendizes e, assim sendo, aprender a ler e a escrever para um adolescente com
deficiência e para uma criança normal, mais nova, não são situações similares, a não
ser que se reduza o conhecimento ao domínio de técnicas e à automação de respostas.

Essa premissa limitou o desenvolvimento de novas potencialidades e colocou a pessoa
com deficiência intelectual em uma situação de dependência. A melhor forma de lutar pela
inclusão da pessoa com deficiência intelectual é promover a sua inserção crítica, como ser
histórico através do desenvolvimento da autonomia e independência, sem que ela se sinta um
mero integrante do processo, mas se torne coautora deste. Trata-se do reconhecimento da
capacidade de cada pessoa individualmente para tomar decisões e fazer escolhas que são
importantes na sua vida diária através do desenvolvimento da autogestão e autodefesa. São
conceitos que começam a ser desenvolvidos na infância e se prolongam por toda vida, tendo
grande significado na construção da identidade e da independência.

A autogestão é necessária à vida de todas as pessoas, tenham elas deficiência ou não.
A autogestão permite que a pessoa possa gerenciar todos os aspectos de sua vida,
desde as habilidades básicas de alimentação, autocuidado, vestuário até a ampla
defesa de seus direitos (autodefesa) (ROCHA, 2007, p. 13)

A construção dos conceitos de autogestão e autodefesa depende das oportunidades de
vivenciar o ato de fazer escolhas, conhecendo as opções e as consequências de cada escolha,
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podendo ser desenvolvida pela mediação de pessoas mais experientes, o que possibilitará à
pessoa assumir o controle de sua própria vida. No caso das pessoas com deficiência intelectual,
a história nos mostra que essas vivências lhes têm sido negadas, sendo privadas de suas próprias
escolhas desde a infância, quando as famílias, na ânsia de proteger, fazem escolhas por seus
filhos da roupa que vão vestir, da comida que vão comer, ou quando realizam as atividades de
vestir-se, despir-se, alimentar-se no lugar de estimular que façam por si mesmos. Depois, a
escola e a sociedade como um todo, quando enxergam a deficiência e não dão lugar às
capacidades, também negam as possibilidades de desenvolvimento e criam situação de
acomodação, deixando a pessoa com deficiência intelectual à margem. Esses fatos são
resultados de anos de história, durante os quais a incapacidade e a dependência foram reforçadas
através da difusão de um conceito de deficiência pautado no déficit sem considerar as
possibilidades da pessoa.
2.2 Deficiência intelectual

2.2.1 Uma análise sobre o conceito de deficiência intelectual
O conceito de deficiência intelectual vem passando por mudanças significativas através
dos tempos. Tais mudanças trazem consigo as marcas históricas, políticas e científicas que
influenciam o pensamento das pessoas naquele dado momento. O percurso histórico do
conceito também trouxe suas contribuições negativas em relação ao reconhecimento das
capacidades da pessoa com deficiência intelectual.
Fazendo uma breve análise histórica, baseada nos estudos de Pessotti (1984), podemos
dizer que a deficiência mental, antes da Idade Média, era tratada com intolerância. Os ideais de
beleza e culto a um corpo atlético e perfeito, na Grécia, instigavam o abandono e extermínio
dos deficientes. Foi a influência da doutrina cristã que livrou os deficientes do extermínio, mas
os levou para o exílio. Estes eram considerados pessoas e “filhos de Deus”, mas também eram
tidos como indivíduos que estavam sendo castigados pelos erros de seus antepassados.
Na Idade Média, o Tribunal da Inquisição passou a julgar pessoas com deficiência
mental condenando-as como hereges. A deficiência era relacionada à punição divina e à
transgressão moral e social. Os deficientes mentais eram tidos como seres diabólicos. Esse
período histórico tem como marcas principais o extermínio e o abandono da pessoa com
deficiência intelectual, colocando-a à margem da sociedade.
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Uma análise sobre o papel da pessoa com deficiência na sociedade nesse momento
histórico nos mostra que é impossível pensar em um ser humano que possa construir sua própria
história, já que sua história nasce do mito de que este seja um indivíduo sem valor.
Com o ápice da modernidade, o conceito de deficiência intelectual passou pela
influência do conhecimento racional, com explicações de caráteres fisiológico e anatômico,
com base na explicação segundo preceitos de uma ciência moderna. Pessotti (1984) aponta a
teoria da degenerescência, que explica a deficiência mental a partir de uma causa orgânica e
inata. A ciência moderna passou, então, a enxergar a deficiência mental como uma “moléstia
física” e os critérios médicos começaram a vigorar.
Em 1664, Thomas Willis, publicou a obra “Cerebri Anatome”, que apresenta a idiotia e
outras deficiências como produtos de estruturas ou eventos neurais, a partir de descrições
anatômicas e conceitos fisiológicos, com relação a lesões no sistema nervoso central.
No final do século XIX, o psiquiatra francês Philippe Pinel utilizou o termo idiotismo
para designar um tipo de alienação mental de base orgânica caracterizado pela falta de
desenvolvimento das faculdades intelectuais. Em seguida, o clínico e ortofrenista Jean Etienne
Esquirol modificou o termo – de idiotismo para idiotia – e caracterizou o quadro pela existência
de déficit de inteligência generalizado e definitivo de origem congênita.
A influência médica no diagnóstico da deficiência intelectual não trouxe uma
valorização da pessoa, pois os conceitos mencionados são fruto de uma concepção inatista, que
os considera estáticos, sendo a crença no desenvolvimento da pessoa algo improvável. Trata-se
de um quadro patológico, que se fundamenta no orgânico e inerente à pessoa.
No século XX, o psiquiatra Jaspers Kreapelin propôs um sistema de classificação, que
compreendia a debilidade mental como um estado de fraqueza psíquica, a qual poderia levar a
diversos graus de deterioração mental. A partir daí, surgiu uma nova possibilidade: a união da
Psiquiatria Infantil e da Pedagógica, com uma proposta baseada na ortopedia mental, que visa
à reabilitação da pessoa com deficiência intelectual. Surgiram possibilidades de educação para
as crianças com retardo mental, as quais trouxeram consigo a necessidade de diagnosticar ou
medir o desempenho intelectual desse público. Então, Alfred Binet e Theodore Simon
desenvolveram os Teste de Quociente de Inteligência (QI), que possibilitou a classificação da
deficiência mental em níveis correspondentes de educabilidade: leve (educável), moderada
(treinável), severa e profunda. Binet e Simon apresentaram as primeiras escalas para medir
inteligência, permitindo associar idade mental e idade cronológica como resultado do conceito
de QI. Tais estudos transferiram a teoria da deficiência mental da medicina para a psicologia e
permitiram a migração do deficiente mental do hospício ou asilo para a escola.
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Os estudos de Vigotski (1997) sobre defectologia apontam que a influência do
diagnóstico médico foi responsável por ressaltar as características negativas da criança com
retardo mental. O autor atribui à clínica a diferenciação e o diagnóstico das crianças com
deficiência intelectual, bem como o pouco interesse pelo desenvolvimento dessas crianças.
Uma vez que o retardo infantil pertencia a formas clínicas que eram dificilmente acessíveis em
relação às ações terapêuticas, não havia motivação para um estudo aprofundado acerca do
desenvolvimento. Assim, o interesse se redobrou para a possibilidade de diferenciar os sintomas
capazes de diagnosticar o retardo mental, determinar essa forma de déficit e distingui-la de
outro quadro similar. Ao estabelecer essa finalidade, a clínica destacou o desenvolvimento da
criança oligofrênica, estabelecendo que ela se desenvolve, mas não evolui, assim como a
criança com retardo mental, havendo ainda uma série de outros sintomas. São os sintomas que
permitem diagnosticar e diferenciar o retardo mental de grau débil entre as outras formas que
têm similaridade externa com ele. Desse modo, o diagnóstico com base na mera classificação
é responsável por reduzir o retardo mental a uma coisa, e não como um processo.

Em relação ao enfoque clínico do problema do retardo mental foi tomado como uma
coisa, e não como um processo. Se interessaram pelos sintomas de estabilidade, de
perseverança, enquanto a dinâmica da criança mentalmente retardada, as leis de seu
desenvolvimento e a união destas com as leis do desenvolvimento da criança normal
ficou – e na realidade, não poderia deixar de ficar – fora do campo visual da clínica
(Vigotski, 1997, p. 131, grifo do autor).14

Baseando-se nos preceitos expostos é que a pedagogia da escola construiu sua prática e
os resultados negativos só começaram a ser sentidos quando foi percebido que havia uma
barreira no limiar da escola comum a selecionar os alunos capazes e os incapazes de aprender.
E Vigotski (1997), pautando-se em comparações simples, retrata o contexto da exclusão que
discutimos na atualidade. Ele coloca que não há nada mais infundado do que uma seleção
fundamentada em características negativas, visto que corremos o risco de isolar e unir em um
mesmo grupo crianças que, do ângulo positivo, tenham pouco em comum. “Se vamos isolar as
cores que não são negras somente por esse critério distintivo, obteremos uma mescla desconexa:
haverá cores roxas, amarelas e azuis somente porque não são negras” (VIGOTSKI, 1997, p.
132).15 Assim, se vamos isolar as crianças por características negativas, teremos um grupo

“En relación com el enfoque clínico del problema del retraso mental se lo tomó “como uma cosa” y no como
um processo. Se interesaron por los sintomas de estabilidad, de perseverancia, mientras que la dinâmica del niño
mentalmente retrasado, las leyes de su desarrollo e la unidad de estas con las leyes del desarrollo del niño normal,
todo esto quedó – y, em realidade, no podia dejar de quedar – fuera del campo visual de la clínica”.
15
“Si vamos a aislar los colores que no son negros solo por este critério distintivo, obtendremos uma mezcla
abigarrada: habrá colores rojos y amarillos y azules solo porque no son negros”.
14
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profundamente heterogêneo por sua constituição, estrutura, dinâmica, possibilidades e pelas
causas que os levaram a esse estado. Mesmo em uma escola burguesa, esses critérios seriam
insuficientes, porque, quando se levantava o problema do ensino e da educação de crianças com
deficiência intelectual, levá-los até o mesmo nível de exigência que se desejam, seria impossível
tendo em vista o atraso mental com determinações puramente negativas. “Não é possível apoiarse no que falta, no que não é, mas é necessário ter até a noção mais confusa do que tem, do que
é” (VIGOTSKI, 1997, p. 132)16.
Contudo, o que prevaleceu no cerne da escola foi o foco nos conceitos que são fruto da
concepção inatista. Há, também, um enfoque ambientalista, que enfatiza a força do ambiente e
da estimulação como forma de recuperação das faltas ocasionadas pelo transtorno. O rótulo da
deficiência é evidenciado a partir da mensuração da inteligência, tendo como foco principal
suas limitações e deixando a pessoa com suas capacidades à margem.
Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2004) propõe alguns sistemas para
classificar os transtornos mentais utilizados no diagnóstico da Deficiência Intelectual. Esses
sistemas são baseados em dois modelos: o médico, no qual a incapacidade “é um problema da
pessoa, causado diretamente pela doença, trauma ou outro problema de saúde, que requer
assistência médica sob a forma de tratamento individual por profissionais” (idem, p. 18); e o
modelo social, no qual “o resultado de uma relação complexa entre a condição e saúde do
indivíduo e os factores pessoais, com factores externos que representam as circunstâncias nas
quais o indivíduo vive” (idem, p. 15). De acordo com a OMS, esses sistemas de classificação
são:
• Classificação Internacional de Doenças (CID – 10) – considera a mensuração de QI,
classificando a deficiência intelectual como: retardo mental leve, retardo mental
moderado, retardo mental grave, retardo mental profundo, outro retardo mental e retardo
mental não especificado.
• Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais Quarta Edição –
Diagnostic and Statistical Manual (DSM – IV) – também baseado nos testes de QI,
classifica: retardo mental leve (nível de QI 50-55 até aproximadamente 70), retardo
mental moderado (nível de QI 35-40 até 50-55), retardo mental severo (nível de QI 2025 até 35-40) e retardo mental profundo (nível de QI abaixo de 20 ou 25).

“No es possible apoyarse en lo que a ese niño le falta, en lo que no es, sino que es preciso tener aunque sea lá
mas confusa noción de lo que posee, de lo que és”.
16
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• Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF, 2001) –
organizada em duas partes, que envolvem funções e estruturas do corpo, inclusive as
funções mentais e as atividades de participação. Trata-se de um importante instrumento
para entender a deficiência intelectual e caminhar rumo às políticas de inclusão social.
É importante destacar também as contribuições trazidas pela American Association on
Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), entidade que investiga os conceitos e
práticas da deficiência intelectual, desde 1876, propondo modelos de avaliação que se ajustam
às características dos diferentes contextos e articulando os conceitos de habilidades adaptativas
e inteligência. Até 2007, a AAIDD era conhecida como American Association on Mental
Retardation (AAMR), ano que marca a ruptura com o termo “deficiência mental” e abre a
possibilidade de conhecimento do déficit cognitivo adotando o termo “deficiência intelectual”.
Em 2002, a AAIDD propôs um novo sistema para definir deficiência intelectual, que aboliu
a classificação antes colocada: leve, moderado, severo e profundo. O Sistema 2002 adota a
seguinte definição de deficiência mental: “Deficiência caracterizada por limitações
significativas no funcionamento intelectual da pessoa e no seu comportamento adaptativo –
habilidades práticas, sociais e conceituais – originando-se antes dos dezoito anos de idade”
(AAMR, 2002, p. 8).
A proposta mostra a necessidade de se considerarem cinco dimensões para a
definição:
1. Habilidades intelectuais: esta dimensão deve estar relacionada às demais dimensões
e não é unicamente suficiente para o diagnóstico. A inteligência é entendida como
“capacidade mental geral”, incluindo raciocínio, pensamento abstrato, compreensão de
ideias complexas, facilidade de aprendizagem, inclusive das experiências vividas e a
capacidade de planejar e solucionar problemas. O funcionamento intelectual reflete,
portanto, a capacidade para compreender o ambiente e reagir a ele adequadamente. São
recomendados novos instrumentos para mensurar a inteligência.
2. Comportamento adaptativo – relaciona-se às habilidades conceituais (aspectos
acadêmicos, cognitivos e de comunicação) e às habilidades sociais e práticas (de vida
diárias e necessárias à independência).
3. Participação, interações e papéis sociais – referem-se às interações sociais e aos
papéis vivenciados pela pessoa, bem como à sua participação na comunidade.
4. Saúde – nesta dimensão, incluem-se fatores etiológicos e de saúde física e mental.
5. Contextos – referem-se a uma perspectiva ecológica do desenvolvimento, que
privilegia aspectos saudáveis deste. Devem ser considerados as práticas e os valores
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culturais, as oportunidades educacionais, de trabalho e lazer, as condições contextuais
de desenvolvimento da pessoa e as condições relacionadas ao seu bem-estar, à saúde, à
segurança pessoal, ao conforto material, ao estímulo do desenvolvimento e às condições
de estabilidade no momento presente. A partir da avaliação desses contextos, são
traçados apoios para facilitar a integração da pessoa. Os apoios são classificados em
nível de intensidade: intermitentes, limitados, extensivos e pervasivos.
Durante muito tempo, os testes de QI imperaram como principais definidores da
deficiência intelectual. A proposta da AAIDD, em 2002, trouxe um avanço significativo, que
permite melhor compreender a deficiência intelectual. Por isso, é preciso considerar as cinco
dimensões para aflorar a perspectiva da pessoa, suas possibilidades de avançar e se desenvolver.
Cabe ressaltar que a perspectiva histórico-cultural de Lev Vigotski muito tem a
contribuir, para que, de fato, aconteça um redirecionamento do conceito de deficiência
intelectual, trazendo à tona um enfoque que aponta as possibilidades de desenvolvimento
intelectivo.

2.2.2 A pessoa com deficiência intelectual e o processo de construção de sua identidade
O conceito de deficiência também trouxe implicações na maneira de denominar o
sujeito. Reportando a um estudo realizado por Sassaki (2003), podemos percorrer a trajetória
dos termos utilizados ao longo da história para denominar a pessoa com deficiência no Brasil.
O termo “Inválidos” foi utilizado no começo da história, durante séculos, encontrado
em romances, nomes de instituições, leis, mídia e outros meios. Significava “indivíduo sem
valor”, referindo-se a alguém que era socialmente inútil, um peso morto para a sociedade, um
fardo para a família e alguém sem valor profissional.
Os “Incapacitados” surgiram na mídia no século XX, após a 1ª e a 2ª Guerras Mundiais
até por volta de 1960. Referia-se a “indivíduos sem capacidade”. Mais tarde, evoluiu, passando
a significar “indivíduos com capacidade residual”. Uma variação foi o termo “os incapazes”,
que significava “indivíduos que não são capazes” de fazer algumas coisas por causa da
deficiência. Para a época, foi uma evolução reconhecer que a pessoa com deficiência poderia
ter capacidade residual mesmo que reduzida. Mas, ao mesmo tempo, considerava-se que a
deficiência, qualquer que fosse o tipo, eliminava ou reduzia a capacidade da pessoa em todos
os aspectos: físico, psicológico, social, profissional etc.
“Os defeituosos”, “os deficientes” e “os excepcionais” foram termos que vigoraram de
1960 até por volta de 1980. “Os defeituosos” significavam “indivíduos com deformidade”. “Os
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deficientes” significavam “indivíduos com deficiência” física, mental, auditiva, visual ou
múltipla, que os levava a executar as funções básicas da vida de uma forma diferente daquela
como as pessoas sem deficiência faziam. Já “Os excepcionais” significavam “indivíduos com
deficiência mental”. Os três termos reforçavam o que as pessoas não conseguiam fazer. Eles
surgiram juntamente com a fundação das entidades destinadas a cuidar das deficiências:
Associação de Assistência à Criança Defeituosa (AACD), atualmente denominada Associação
de Assistência à Criança Deficiente e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).
Além desses termos, também era difundido nessa época o movimento em defesa das “pessoas
superdotadas”, que depois foram chamadas de “pessoas com altas habilidades” ou “pessoas
com indícios de altas habilidades”. O movimento mostrou que a expressão “os excepcionais”
não poderia referir-se somente às pessoas com deficiência mental, pois as pessoas com altas
habilidades/superdotação também seriam excepcionais por estarem na outra ponta da curva da
inteligência humana.
A partir de 1981 até por volta de 1987, o termo mais utilizado foi “Pessoas deficientes”.
Foi a primeira vez que o substantivo “deficiente” passou a ser utilizado como adjetivo, sendolhe acrescentado o substantivo “pessoas”, o que significou a atribuição de valor àqueles que
tinham deficiência. Por pressão das organizações de pessoas com deficiência, a ONU deu ao
ano de 1981 o título de “Ano Internacional das Pessoas Deficientes” e, a partir daí a palavra
“indivíduos” não foi mais usada para se referir a pessoas com deficiência.
Em seguida, alguns líderes de organizações de pessoas com deficiência contestaram o
termo pessoa deficiente alegando que ele sinalizava que a pessoa inteira é deficiente, o que era
inaceitável. Então, o termo “Pessoas portadoras de deficiência” ganhou destaque nos países de
língua portuguesa entre 1988 até por volta de 1993. Posteriormente, foi reduzido a “portadores
de deficiência”. O “portar uma deficiência” passou a ser um valor agregado à pessoa, colocando
a deficiência como um detalhe da pessoa.
A partir de 1990, passou a se utilizar “Pessoas com necessidades especiais”. Esse termo
surgiu para substituir “deficiência” por “necessidades especiais” e depois passou a ter
significado próprio sem substituir o nome “pessoas com deficiência”. De início, representava
apenas um novo termo, mas passou a ter um valor agregado tanto à pessoa com deficiência
quanto a outras pessoas. Na mesma época, também se usava o termo “Pessoas especiais”, que
apareceu como forma de reduzir a expressão “pessoas com necessidades especiais”. O adjetivo
“especiais” aparece como uma simples palavra sem agregar valor.
Em junho de 1994, a Declaração de Salamanca preconizou a educação inclusiva para
todos, tenham ou não deficiência. Assim, “pessoas com deficiência” e pessoas sem deficiência,
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quando tiverem necessidades educacionais especiais e forem segregadas, têm direito às escolas
e sociedades inclusivas. O valor agregado às pessoas é o de que elas passaram a fazer parte do
segmento dos excluídos, que exigem a inclusão, que é sinônimo de empoderamento. O termo
“pessoas com deficiência” foi ganhando força, visto que passou a ser preferencialmente usado
por um grande número de pessoas, sendo conclamada sua adoção em um evento das
organizações das pessoas com deficiência, que ocorreu em Recife no ano 2000.
Em maio de 2002, surgiu o termo “Portadores de direitos especiais”, representado
também pela sigla PODE, e ambos enfrentam problemas. O termo “portadores” vem sendo
questionado por sua alusão a “carregadores”, pessoas que “portam” uma deficiência. O termo
“direitos especiais” é contraditório, pois as lutas são em prol da equiparação de direitos. Dessa
forma, o termo não agrega valor.
Os estudos de Sassaki (2003, p. 15) mostram que os movimentos mundiais de pessoas
com deficiência, incluindo as do Brasil, chegaram à conclusão de que desejam ser chamadas de
pessoas com deficiência em todos os idiomas, sendo que os movimentos que defendem o uso
do termo o fazem baseados nos seguintes propósitos:

1. Não esconder ou camuflar a deficiência;
2. Não aceitar o consolo da falsa ideia de que todos têm deficiência;
3. Mostrar com dignidade a realidade da deficiência;
4. Valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência;
5. Combater eufemismos que tentam diluir as diferenças, tais como ‘pessoas com
capacidades especiais’, ‘pessoas com eficiências diferentes’, ‘pessoas com
habilidades diferenciadas’, ‘pessoas deficientes’, ‘pessoas com disfunção funcional’
etc.
6. Defender a igualdade entre pessoas com deficiência e sem deficiência em termos
de direitos e dignidade, o que exige a equiparação de oportunidades para pessoas
com deficiência;
7. Identificar nas diferenças todos os direitos que lhes são pertinentes e a partir daí
encontrar medidas específicas para o Estado e a sociedade diminuírem ou
eliminarem as ‘restrições de participação’ (dificuldades ou incapacidades causadas
pelos ambientes humano e físico contra as pessoas com deficiência).

Desse modo, o termo foi incluído no texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, que foi promulgado por meio do Decreto nº 6.949, de 2009. No artigo primeiro
do referido Decreto, temos a seguinte definição para o termo:

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades
de condições com as demais pessoas (DECRETO Nº 6.949, de 2009, grifo nosso).
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A apresentação dos termos citados permite analisar como o discurso da sociedade,
difundido através dos tempos, tem imprimido marcas positivas e negativas na maneira como a
pessoa com deficiência é vista, o que implica um encontro com a ideia de que todo sujeito é
constituído socialmente. E é através da palavra, enquanto dialogia, que se estabelece a relação
“entre” os seres humanos que fundamenta as experiências de interação. A filosofia mostra que
o homem é um ser de relações, uma relação dialógica entre eu e o outro, sendo que o “eu” não
existe individualmente, pois precisa estar aberto para o outro e o “outro” é condição de
existência do “eu”, o que origina a constituição eu-outro. Essas relações podem ser melhor
compreendidas por meio da teoria de Bakhtin sobre o dialogismo. Segundo Pires (p. 39 apud
BAKHTIN, 1961, p. 293): “A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um
diálogo”. Isso significa dizer que tudo o que vem a mim, a partir do mundo exterior, vem por
meio da palavra do outro e o enunciado é um ponto de encontro das opiniões e visões de mundo.
O conceito de dialogismo coloca em movimento outras discussões bakhtinianas, como
o entendimento de exotopia, que também se fazem importantes para entender como a pessoa
com deficiência intelectual tem construído a sua identidade através dos tempos. Bakhtin (1961)
assevera que cada um de nós ocupa um lugar único num determinado momento da existência,
o que nos confere uma singularidade e nos torna insubstituíveis. Assim, da minha posição
intransferível, posso ver algo a respeito do outro a partir do meu ponto de vista, que é meu
excedente de visão em relação ao outro.
Ao fazer uma relação entre as reflexões sobre dialogismo e exotopia, propostas por
Bakhtin, e as nomenclaturas usadas para designar a pessoa com deficiência intelectual através
dos tempos, bem como a visão apresentada por Sassaki acerca do valor atribuído ao sujeito pela
sociedade em cada período, temos a percepção de que a pessoa com deficiência intelectual não
era considerada alguém que ocupa esse lugar único, como alguém que possui uma identidade e
é capaz de enxergar as coisas sobre seu próprio ponto de vista. Os termos usados para designar
a pessoa com deficiência através dos tempos originaram-se das percepções da sociedade, que
lhes imprimia os valores que eram difundidos em cada momento histórico. Assim, durante
muito tempo, a identidade da pessoa com deficiência intelectual era formada somente a partir
da visão do outro. Ela foi excluída do processo de construção da própria identidade. Os dados
de Sassaki (2003) nos apontam que, no Brasil, a pessoa com deficiência só se pronunciou acerca
da maneira como queria ser chamada em 2000 quando ocorreu um encontro de pessoas com
deficiência na cidade de Recife. Houve um pronunciamento e uma escolha pela nomenclatura
“pessoa com deficiência”, porém cabe perguntar: será que a pessoa com deficiência passou a
ter uma identidade? Como ela se vê? Como é vista? Como vê o seu processo de ensino e de
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aprendizagem? Eis o que esta pesquisa se propõe a apresentar: uma percepção da pessoa com
deficiência intelectual sobre sua identidade, sobre a sua inclusão ou exclusão.
Silva (2017) discute o processo de interação entre os sujeitos surdos e os sujeitos
ouvintes a partir de Bakhtin, levantando questões que também são pertinentes quando se trata
de analisar a identidade da pessoa com deficiência intelectual. A autora busca na obra de
Bakhtin (1961), intitulada “O autor e a personagem na atividade estética”, elementos para
apresentar a concepção de alteridade e aponta três categorias sobre a constituição do eu como
sujeito a partir da relação com o outro: o eu-para-mim, que se relaciona ao como me vejo, como
me percebo, é a minha consciência; o eu-para-os-outros, que trata de como apareço aos olhos
dos outros; e, por último, o outro-para-mim, que é a minha percepção sobre o outro.
Ainda de acordo com Silva (2017, p. 114), “Bakhtin examina a relação do eu-para-mim
(como me percebo, minha consciência) com indagações de como este eu se forma e se percebe
a partir das relações com o outro”. Então, a autora reflete sobre como é ser surdo em uma
sociedade ouvinte, o que me levou a refletir sobre a concepção que a pessoa com deficiência
intelectual construiu sobre si em relação ao outro. Infelizmente, ainda são poucos os estudos
que colocam a pessoa com deficiência intelectual como interlocutora, permitindo que tenhamos
uma visão sobre a consciência que ela tem de si mesma. Conforme foi apontado no estudo
bibliográfico, foi encontrada apenas uma dissertação de Mestrado que traz a perspectiva da
pessoa com deficiência intelectual, apresentando vivências de crianças incluídas no ensino
comum.
Dessa forma, procurei realizar algumas buscas aleatórias (além das plataformas de busca
selecionadas), as quais apontaram um trabalho que destaca a concepção de deficiência e
trajetória escolar de adultos com deficiência intelectual. Nesse trabalho17, foi feita uma análise
partindo de entrevistas semiestruturadas realizadas com 20 adultos com deficiência intelectual.
Angonese, Boueri e Schmidt (2009) constataram que as falas dos participantes revelavam uma
concepção negativa sobre a deficiência, sendo que, no discurso de todos eles, a deficiência se
apresenta como uma condição de inferioridade que tenta ser “disfarçada” com adjetivos como
“leve”. Uma parcela dos entrevistados mostrou que a deficiência é identificada por eventuais
problemas físicos e outra parcela relacionou a deficiência intelectual à história escolar.
Dessa maneira, as autoras confirmaram que a escola teve um papel decisivo na
“identificação” da condição de deficiência de todos os participantes, contribuindo para que eles

Trabalho intitulado “O adulto com deficiência intelectual: concepção de deficiência e trajetória escolar”, que foi
apresentado no IX Congresso Nacional de Educação (EDUCERE) e III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
17
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se descrevessem como lentos, atrasados, incapazes ou com dificuldades de aprender. Essas
dificuldades são atribuídas por eles a questões individuais, relacionadas às suas próprias
características, o que reforça a ideia difundida durante anos de que a deficiência é uma condição
negativa e pessoal, inerente ao indivíduo.
A inserção no trabalho favoreceu uma descrição positiva de si mesmos, mas persistiram
concepções depreciativas sobre a deficiência em geral, possivelmente em função do fracasso
na escola regular, que parecem se refletir sobre a falta de perspectivas de autonomia e de
melhoria de condições no trabalho. As constatações de Angonese et al. (2009), mais uma vez,
reforçam a ideia de que a pessoa com deficiência intelectual sempre esteve à margem da
sociedade e não foi considerada, e nem se considerava, com capacidade de opinar, de se situar
como sujeito que ocupa um lugar único no mundo, portanto, capaz de ter um olhar exotópico.
Assim, neste estudo, o que se pretende é trazer o interlocutor com deficiência intelectual para
fazer parte deste diálogo, a fim de analisar as categorias propostas por Bakhtin: eu-para-mim,
eu-para-o-outro e o-outro-para-mim, buscando possibilidades de construção do “eu” pessoacom-deficiência-intelectual nas relações com seus familiares, professores e colegas de turma
das escolas especial e comum. Como esse processo se inicia na família e depois adentra a escola,
entender o significado do processo de aprendizagem também se faz necessário e importante.
Assim, a perspectiva de Vigotski foi escolhida para orientar esta discussão.
2.3 As contribuições de Vigotski a respeito da pessoa com deficiência

2.3.1 Conhecendo o autor

O autor russo Lev Semionovich Vigotski nasceu em 1896 na cidade de Orsha, mas os
estudos de Prestes (2010) mostram que ele considerava Gomel como sua terra natal, visto que
seus pais passaram a morar na cidade desde que ele era um bebê. Foi também em Gomel que
ele conheceu sua esposa, casou-se, teve duas filhas e redigiu a primeira versão de duas grandes
obras: “A tragédia de Hamlet – príncipe da Dinamarca” e “Psicologia Pedagógica”. Ele recebeu
educação primária em casa e ingressou na 6ª série do ginásio masculino de Gomel, onde se
destacou pelo vasto conhecimento. Demonstrou muito cedo o interesse por filosofia e, por isso,
muitos de seus trabalhos foram guiados pelas ideias de Spinoza, Marx e Hegel.
Aos 17 anos, ingressou na Faculdade de Medicina em Moscou, mas logo transferiu-se
para a Faculdade de Direito e, ao mesmo tempo, ingressou no Departamento Acadêmico da
Faculdade de História e Filosofia da Universidade Popular Chaniaviski, hoje denominada
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Universidade Estatal Russa de Ciências Humanas, que abriga o Instituto de Psicologia L. S.
Vigotski. Após a formatura nas duas universidades, retornou para Gomel, onde lecionou
literatura na escola primária e dedicou-se ao trabalho prático de instrução do povo. Entre os
anos de 1919 e 1921, Vigotski ocupou vários cargos em Gomel: foi diretor do Subdepartamento
de Gomel para Instrução, depois foi diretor do departamento artístico do Gubpolitprovet e
participou da criação da revista semanal Veresk.
Vigotski também lecionou, além de literatura, lógica, psicologia, estética, história da
arte e filosofia. Na Escola Técnica de Pedagogia, organizou o Gabinete de Psicologia, que tinha
como objetivo principal as atividades científicas de pesquisa e práticas voltadas para psicologia
e pedagogia experimental, das quais originaram cinco trabalhos científicos apresentados no 2º
Congresso de Neuropsicologia de Petrogrado em 1924, quando foi abordado por A. R. Luria
para trabalhar no Instituto de Psicologia Experimental de Moscou dada a notoriedade dos
trabalhos apresentados. Então, ele passou a compor um renomado grupo de pesquisa na
companhia de A. R. Luria e A. N. Leontiev. Após finalizar alguns estudos, mergulhou nos
problemas da defectologia.
Seu interesse pela causa foi devido aos problemas que a recém-formada União Soviética
vinha enfrentando devido ao grande número de crianças abandonadas e órfãs. Dedicou-se mais
cuidadosamente ao problema de instrução e educação das crianças com desenvolvimento
diferenciado, o que o levou a assumir o estudo das crianças com deficiência. O primeiro livro
publicado pelo autor, que continha seu primeiro trabalho científico, foi a coletânea “Questões
de educação de crianças cegas surdas-mudas e com retardo mental”, em 1924, quando ele
também apresentou-se em um congresso em Moscou com o trabalho intitulado “Sobre a
Psicologia e a Pedagogia da Defectologia Infantil”. Essa apresentação, além de mostrar sua
profundeza teórica e prática na área da defectogia, também demonstrou sua crença em uma
sociedade nova, mais justa e solidária, criada para um homem novo e distante do conceito de
deficiência vigente na época.
No período de 1924 a 1934 (ano de seu falecimento), Vigotski desenvolveu
significativos trabalhos nas áreas que envolvem a psicologia, a educação e a linguagem.
Procurou compreender a origem e o desenvolvimento dos processos psicológicos ao longo da
história da espécie humana desenvolvendo a proposta de que o conhecimento é construído
socialmente. Tal proposta enfatiza os aspectos interacionais, a presença do outro, a mediação
da linguagem e a promoção do desenvolvimento via aprendizagem. Por meio dos seus estudos,
com base em pesquisas cientifico-psicológicas, Vigotski nos faz refletir sobre vários aspectos
do desenvolvimento e da aprendizagem do ser humano, os quais têm fundamental relevância
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em uma pesquisa que pretende compreender como ocorre o processo ensino-aprendizagem de
alunos com deficiência intelectual.
Antes de mergulhar nas contribuições de Vigotski, é preciso destacar um estudo recente,
realizado por Prestes (2010), no qual a autora defende que ocorreram certos equívocos nas
traduções de alguns conceitos apresentados pelo pensador, os quais influenciaram na
compreensão de suas ideias. Para isso, ela apresenta a análise das obras de Vigotski traduzidas
no Brasil e de alguns conceitos da teoria histórico-cultural, os quais estão muito presentes no
vocabulário educacional brasileiro, mas que, “devido a traduções pouco cuidadosas ou a
intenções de apresentar um Vigotski menos marxista, menos comprometido com o regime
socialista, acarretam distorções equivocadas do seu pensamento” (PRESTES, 2010, p. 109).
Dessa forma, sempre que algum dos conceitos analisados pela autora for introduzido ao
presente trabalho, utilizando as versões brasileiras dos livros de Vigotski, estará acompanhado
dos esclarecimentos defendidos em sua tese.

2.3.2 Um novo olhar sobre a instrução e o desenvolvimento

Antes de adentrar a discussão colocada por Vigotski acerca da instrução e do
desenvolvimento, faz-se necessário situar o termo “instrução” nesse contexto, visto que, nas
edições brasileiras das obras do autor não nos deparamos com o termo “instrução”, o mesmo
foi traduzido como “aprendizagem”. A tese de Prestes (2010), aponta que o termo russo
obutchenie, ao ser traduzido como aprendizagem provoca uma distorção naquilo que Vigotski
diz. O autor se refere ao “processo simultâneo de instrução, estudo e aprender por si mesmo.”
(PRESTES, 2010, p. 184). Trata-se da atividade que leva em conta o conteúdo e as relações
concretas da pessoa com o mundo. É uma atividade autônoma da criança, orientada por adultos
ou colegas, na qual a mesma tem uma participação ativa no sentido de apropriação dos produtos
da cultura e da experiência humana (é a atividade da criança, a orientação e a intenção da
pessoa). Nesse sentido, trata-se do despertar, na criança, de uma série de processos de
desenvolvimento interno, os quais se colocam em marcha, em movimento.
Assim, de acordo com estudos de Vigotski (2007), existem três grandes posições
teóricas sobre instrução e desenvolvimento, as quais precisam ser analisadas com cuidado, a
fim de evitar contradições e erros: a primeira parte do pressuposto de que o processo de
desenvolvimento da criança é independente da instrução e este se utilizaria dos avanços do
desenvolvimento em vez de fornecer impulso para modificá-lo; a segunda aponta que instrução
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é desenvolvimento, o qual é visto como domínio dos reflexos condicionados; e a terceira
posição, na tentativa de superar os extremos das outras duas, tenta combiná-las.
Vigotski rejeitou todas as três posições teóricas. Todavia, foi a partir delas que o autor
lançou seus pressupostos teóricos de modo a superar as contradições expostas nas três
abordagens. Sua teoria enfatiza que instrução e desenvolvimento são diferentes, porém ocorrem
articulações entre si em uma relação dialética, exposta na seguinte argumentação:
Ao estudar as implicações das relações entre instrução e desenvolvimento, Vigotski dá
um importante passo em relação à compreensão do nível de desenvolvimento intelectual da
criança, o qual está relacionado a dois conceitos desenvolvidos pelo autor: a zona de
desenvolvimento real (são os conhecimentos que a criança já possui) e a zona de
desenvolvimento iminente (são os conhecimentos que a criança terá capacidade de se apropriar
por meio das mediações culturais ao longo de sua vida). Esses dois conceitos nos permitem
esclarecer muitos equívocos relacionados à capacidade da criança com deficiência intelectual
quando, por exemplo, os testes de QI são determinantes em relação ao que o sujeito consegue
ou não aprender. A longa, porém, crucial citação, que será apresentada a seguir, esclarece de
forma precisa um dos enroscos no qual a pessoa com deficiência intelectual é colocada quando
avaliada somente a partir da aplicação de um teste que desconsidera potencialidades.
Inicialmente, ele conceitua “nível de desenvolvimento real”, como sendo “o nível de
desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram como resultados de
certos níveis de desenvolvimento já completados” (VYGOTSKY, 2007, p. 95). Em seguida,
ele afirma:

Quando determinamos a idade mental de uma criança usando testes, estamos quase
sempre tratando do nível de desenvolvimento real. Nos estudos do desenvolvimento
mental das crianças, geralmente, admite-se que só é indicativo da capacidade mental
das crianças o que elas conseguem fazer por si mesmas. Apresentamos às crianças
uma bateria de testes ou várias tarefas com graus variados de dificuldades e julgamos
a extensão do seu desenvolvimento mental baseados em como e com que grau de
dificuldade elas os resolvem. Por outro lado, se a criança resolve o problema depois
de fornecermos pistas ou mostrarmos como o problema pode ser solucionado; ou se o
professor inicia a solução e a criança a completa ou, ainda, se ela resolve o problema
em colaboração com outras crianças - em resumo, se por pouco a criança não é capaz
de resolver o problema sozinha – a solução não é vista como um indicativo de seu
desenvolvimento mental. Esta “verdade “pertencia ao senso comum e era por ele
reforçada. Por mais de uma década, mesmo os pensadores mais sagazes nunca
questionaram esse fato; nunca consideraram a noção de que o e que a criança consegue
fazer com ajuda dos outros poderia ser, de alguma maneira, muito mais indicativo de
seu desenvolvimento do que o que consegue fazer sozinha. (VYGOTSKY, 2007, p.
95-96).
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Ao considerar aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda de um adulto ou de seus
companheiros mais capazes, é possível visualizar o seu desenvolvimento potencial e chegar à
zona de desenvolvimento iminente, que é esta distância entre o real e aquilo que está por vir,
que define como

[...] aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de
maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado
embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas ‘brotos’ ou ‘flores’ do
desenvolvimento, em vez de ‘frutos’ do desenvolvimento (VIGOTSKI, 2007, p. 98).

A compreensão dos conceitos de zona de desenvolvimento real e de zona de
desenvolvimento iminente traz reflexões primordiais sobre o desenvolvimento intelectual, o
que acarreta uma visão mais aberta sobre as relações entre instrução e desenvolvimento,
trazendo novas possibilidades para a pessoa com deficiência intelectual. Por tratar-se de
conceitos tão importantes e tão difundidos no Brasil, Prestes (2010) também aponta algumas
discussões a respeito da tradução para o português de “zona blijaichego razvitia”, as quais
devem ser trazidas à pauta, a fim de que usemos o conceito de maneira apropriada. Há duas
traduções a serem analisadas: a primeira, que seguiu a tradução americana e foi denominada
zona de desenvolvimento proximal, e a segunda, que seguiu a tradução russa e foi denominada
zona de desenvolvimento imediato. Segundo a autora, ambas as traduções trazem uma
interpretação errada para a compreensão de Vigotski, visto que não transmitem o que é
considerado o mais significativo acerca do conceito, que está intimamente ligado à relação
existente entre desenvolvimento e instrução e à ação colaborativa de outra pessoa. Nas palavras
da autora:

Quando se usa a zona de desenvolvimento proximal ou imediato não se está atentando
para a importância da instrução como uma atividade que pode ou não possibilitar o
desenvolvimento. Vigotski não diz que a instrução é garantia de desenvolvimento,
mas que ela, ao ser realizada em uma ação colaborativa, seja do adulto ou entre seus
pares, cria possibilidades para o desenvolvimento (PRESTES, 2010, p. 168).

Após a menção dos textos nos quais Vigotski cita o conceito e a análise de algumas
fontes, Prestes (2010) conclui que a melhor tradução para “zona blijaichego razvitia” seria zona
de desenvolvimento iminente, uma vez que sua característica essencial é a possibilidade de
desenvolvimento mais do que do imediatismo e da obrigatoriedade de ocorrência. Ela faz uso
do texto “Sobre a análise pedológica do processo pedagógico”, para demonstrar a definição de
Vigotski para o conceito de zona de desenvolvimento iminente, o qual é relevante reproduzir.

68

Pesquisas permitiram aos pedólogos pensar que, no mínimo, deve-se verificar o duplo
nível do desenvolvimento infantil, ou seja: primeiramente, o nível de
desenvolvimento atual da criança, isto é, o que, hoje, já está amadurecido e, em
segundo lugar, a zona de seu desenvolvimento iminente, ou seja, os processos que, no
curso do desenvolvimento das mesmas funções, ainda não estão amadurecidos, mas
já se encontram a caminho, já começam a brotar; amanhã, trarão frutos; amanhã,
passarão para o nível de desenvolvimento atual. Pesquisas mostram que o nível de
desenvolvimento da criança define-se, pelo menos, por essas duas grandezas e que o
indicador da zona de desenvolvimento iminente é a diferença entre essa zona e o nível
de desenvolvimento atual. Essa diferença revela-se num grau muito significativo em
relação ao processo de desenvolvimento de crianças com retardo mental e de crianças
normais. A zona de desenvolvimento iminente, em cada uma delas, é diferente.
Crianças de diferentes idades possuem diferentes zonas de desenvolvimento. Assim,
por exemplo, uma pesquisa mostrou que numa criança de 5 anos a zona de
desenvolvimento iminente equivale a 2 anos, ou seja, as funções que, na criança de 5
anos encontram-se em fase embrionária amadurecem aos 7 anos. Uma criança de 7
anos possui uma zona de desenvolvimento iminente inferior. Dessa forma, uma e
outra grandeza da zona de desenvolvimento iminente é própria de etapas diferentes
do desenvolvimento da criança (VIGOTSKI, 2004, p. 485 apud PRESTES, 2010, p.
174).

Prestes (2010) ainda conclui que em nenhum dos trabalhos de Vigotski, aos quais teve
acesso, referentes à zona de desenvolvimento iminente, esse conceito é sinônimo de
possibilidades potenciais. Para Vigotski, as atividades realizadas pela criança em colaboração
criam possibilidades para o desenvolvimento, e não estão predeterminadas na criança, visto que
há um campo de possibilidades para o desenvolvimento das funções psicológicas.
2.3.3 Conhecendo “a pessoa” com deficiência intelectual
Os estudos de Vigotski sobre a deficiência intelectual foram realizados a partir de 1924
em Moscou. Ele foi coordenador do Instituto Experimental de Defectologia18 e reuniu um grupo
de estudiosos, que realizou muitos trabalhos na área da deficiência sensorial e intelectual, os
quais têm papel de destaque na compreensão da deficiência intelectual, influenciando práticas
pedagógicas. Tais estudos partiram dos pressupostos gerais, que orientavam a sua concepção
do desenvolvimento de pessoas consideradas normais, dando destaque para aspectos
qualitativos do desenvolvimento. Dessa forma, ocorreu uma valorização das capacidades da
pessoa com deficiência, rejeitando as concepções quantitativas, focadas apenas nas faltas
decorridas da deficiência.
Assim, com a finalidade de conhecer um pouco mais o seu legado, serão apresentadas,
a seguir, algumas das ideias a respeito de seu estudo acerca da defectogia, as quais foram
extraídas da obra “Fundamentos da defectologia – Obras escogidas – Volume 5”, na versão

18

Defectogia foi o termo usado para referir-se ao estudo sobre pessoas com deficiência naquela época.
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espanhola de Júlio Ghilhermo Blank, cabendo destacar que, de acordo com a análise de Prestes
(2010), tal versão segue à risca os volumes da edição soviética, diferente das versões
americanas.
Vigotski (1997) nos apresenta a teoria da supercompensação19, destacando que ela tem
uma importância crucial e serve de base psicológica para a teoria e a prática da educação da
criança com deficiência. A supercompensação não é um fenômeno raro e excepcional do
organismo, mas uma característica comum de seus processos. O princípio fundamental é que o
desenvolvimento dos fenômenos psíquicos de pressentimento e previsão, assim como seus
fatores atuantes do tipo da memória, instrução, atenção, sensibilidade e interesse, levam a
consciência da hipersaúde, em um organismo enfermo, a transformar o defeito em inteligência,
capacidade e talento. A compreensão da teoria pode ser expressa por meio de um exemplo
corriqueiro, que seria a aplicação de uma vacina. Quando aplicamos uma vacina, injetamos o
vírus da doença em um corpo saudável, o que obriga o organismo a produzir anticorpos que
vão combater a doença por um período prolongado. “E é este o processo orgânico, à primeira
vista paradoxo, que transforma a enfermidade em um estado de maior saúde, a debilidade em
força, o tóxico em imunidade e que se denomina supercompensação” (VIGOTSKI, 1997, p. 4142)20. Isso ocorre, porque toda deterioração ou ação prejudicial sobre o organismo provoca, por
parte das ações defensivas, muito mais energia e força do que as que são necessárias para
paralisar o perigo imediato, já que o organismo possui uma grande reserva de energia potencial
e força latente, que atua como um todo único quando necessário.
A teoria da supercompensação aplicada à educação da criança com deficiência permite
considerar o defeito como uma força, e não como uma debilidade, uma menos valia ou algo que
é estático. Essa força positiva, que é colocada em ação, vai abrir novas perspectivas para o
pedagogo, que deixa de enxergar o defeito para enxergar suas consequências sociais, sua
realização sociopsicológica. Nas palavras do autor, “o defeito não é somente uma debilidade,
senão também uma força. Nesta verdade psicológica reside o alfa e o ômega da educação social
das crianças com deficiência”21 (VIGOTSKI, 1997, p. 48). É preciso compreender que
simultaneamente com o defeito estão dadas as tendências psicológicas de situação oposta, estão
dadas as possibilidades compensatórias para superar o defeito. São essas possibilidades que
19

Teoria amplamente difundida e influente na Europa e América do Norte. Criada pela escola do psiquiatra
austríaco Adler, que se autodenomina psicologia individual ou psicologia da personalidade, foi desenvolvida a
ideia de um sistema integral em uma teoria acabada sobre a psique.
20
Y es este el proceso orgánico, a primera vista paradójico, que transforma la enfermedad en un estado de mayor
salud, la debilidad en fuerza, el tóxico en inmunidad y que se denomina supercompensación.
21
El defecto no es sólo una debilidad, sino también una fuerza. En esta verdad psicológica reside el alfa y el omega
de la educación social de los ninõs com deficiências.
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devem estar em primeiro plano quando se trata de desenvolvimento. Elas devem ser a força
motriz que vai guiar a educação das crianças com deficiência. Contudo, Vigotski nos adverte
que não podemos enxergar a teoria com a inocência de quem acredita que qualquer defeito
possa ser compensado. É preciso lucidez de critério e realismo na valoração. As tarefas na
supercompensação de um defeito são enormes e o caminho do desenvolvimento é difícil, por
isso é tão importante conhecer a direção correta, a fim de direcionar as ações educacionais a
favor da criança e criar novas possibilidades, extrapolando as barreiras de uma educação que
estava estagnada.

Nossa educação é sem graça, não toca o vital do aluno, lhe falta sal. Necessitamos de
ideias audazes e fortalecedoras. Nosso ideal não é cercar de algodão o ponto débil,
protegendo os hematomas, mas abrir o mais amplo dos caminhos para superação do
defeito, a supercompensação. Para isso, necessitamos assimilar a orientação social
desses processos (VIGOTSKI, 1997, p. 55).22

Assim, Vigotski levanta três problemas em relação às leis que regem o
desenvolvimento da criança com deficiência intelectual:
1º - Quais são os processos que levam à superação da deficiência intelectual e lutam contra a
elevação a um nível superior?
2º - Quais são a estrutura e a dinâmica da deficiência intelectual em seu conjunto?
3º - Quais são as conclusões pedagógicas que derivam do esclarecimento do primeiro e segundo
problemas?
O estudo parte da premissa de que a base do estudo científico do desenvolvimento da
deficiência intelectual é a concepção sobre a unidade das leis que regem o desenvolvimento da
criança sem deficiência e daquela com deficiência intelectual. Reconhecendo que as leis do
desenvolvimento da criança com deficiência intelectual adquirem uma expressão peculiar, a
tarefa consiste em demonstrar que as leis do desenvolvimento da criança, únicas por sua
essência e princípio, adquirem sua expressão concreta e específica aplicadas à criança com
deficiência intelectual.
A priori, as leis que regiam o desenvolvimento partiam da concepção de que as
deficiências eram determinadas por fatores biológicos e sociais, o que pressupunha que o
desenvolvimento deveria seguir pistas biológicas. Referia-se a uma concepção mecânica e
metodologicamente inconsistente, pois tratava a deficiência intelectual como uma coisa, e não
“Nuestra educación es insulsa, no toca lo vital del alumno, le falta sal. Necessitamos ideas audaces y
fortalecedoras. Nuestro ideal no es rodear de algodón el punto débil y protegerlo de las magulladuras, sino abrir el
más amplo de los caminhos e ala superación del defecto, a su supercompensación. Para ello necessitamos asimilar
la orientacion social de estos processos”.
22
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um processo. Assim, o desenvolvimento ficava fechado. A partir da ideia de que existe uma
alteração primária na base da oligofrenia, sendo o primário a base e diretriz de todo o
desenvolvimento da criança, Vigotski (1997, p. 133, grifo do autor) explica que, do ponto de
vista dialético, a concepção biológica é errônea, “porque, precisamente no processo de
desenvolvimento, o primário, que aparece no estágio inicial do desenvolvimento, é superado,
reiteradamente pelas novas formações qualitativas se originam”.23
O termo superação está em destaque para ressaltar que sua proveniência é alemã, o
que atribui dois significados, sendo que, ao relacionar-se a uma regularidade orgânica, não
devemos empregar o sentido de deixar de existir, mas de que está conservado em alguma parte;
portanto estão escondidas, e não eliminadas.
Retomando o primeiro problema dos processos que trabalham a favor da superação da
deficiência elevando-a a um nível superior, Vigotski (1997, p. 134) acentua que:
No desenvolvimento das crianças mentalmente retardadas24, assim como no
desenvolvimento de qualquer criança acometida por um outro defeito existem
processos que surgem na raiz do que o organismo e a personalidade da criança se
relacionam às dificuldades com as quais tropeçam relacionam à própria deficiência no
processo de desenvolvimento, nos processos de adaptação ativa ao meio, vão
elaborando uma série de funções mediante às quais compensam, equilibram e suprem
as deficiências (VIGOTSKI, 1997, p. 134).25

É por isso que o mais importante, quando se trata da educação de pessoas com
deficiência intelectual, é conhecer o desenvolvimento, a reação que nasce da personalidade da
criança. O foco não pode ser o defeito, a carência, mas o todo, pois a personalidade vai sendo
equilibrada como um todo, vai sendo compensada pelos processos de desenvolvimento da
criança. “Não somente é importante saber que enfermidade tem uma pessoa, senão também que
pessoa tem determinada enfermidade”26 (VIGOTSKI, 1997, p. 134). O mesmo deve acontecer
com a insuficiência e o defeito. O interessante não é saber somente os defeitos e insuficiências
da criança, mas qual o lugar que esse defeito ou insuficiência ocupa no sistema da
“[...] porque precisamente en el proceso de desarrollo, lo primário, que aparece en la etapa temprana del
desarrollo, es <superado> reiteradamente por las nuevas formaciones cualitativas que se originan”.
24
O termo “criança mentalmente retardada”, utilizado pelo autor no contexto da época, foi mantido nas citações
diretas. Contudo, no restante do texto, os termos foram substituídos levando em conta as concepções atuais, sem
o propósito de deturpar os conceitos, mas com a afirmativa de que os estudos do autor têm uma estreita relação
com o presente.
25
“En el desarrollo de los niños mentalmente retrasados igual que en el desarrollo de cualquier niño abrumado por
uno u otro defecto existen procesos que surgen a raíz de que el organismo e la personalidad del niño reaccionan e
las dificultades con las que tropiezan reaccionam a la propia deficiencia, y, em el proceso del desarrollo en el
proceso de la adaptción activa al medio van elaborando una serie de funciones mediante las cuales compensan
equiliban y suplen las deficiencias”.
26
“No solo es importante saber qué enfermedad tiene una persona, sino también qué persona tiene determinada
enfermedad”.
23
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personalidade, que tipo de estruturação está operando, como está se organizando a criança com
sua insuficiência. Não se pode compreender a enfermidade sem compreender que o próprio
organismo luta contra a enfermidade.
Vigotski aponta que, a princípio, esses processos compensatórios foram pouco
elaborados no processo teórico. Assim, para melhor esclarecê-los coloca alguns pontos em
discussão, os quais merecem destaque:
1º Ponto – A concepção sobre a própria natureza do fenômeno: há uma teoria que pressupõe
que a única e imprescindível fonte que origina os processos compensatórios do
desenvolvimento é a tomada de consciência por parte da própria criança da sua insuficiência,
da aparição do sentimento da própria carência, que provocaria uma reação no sentido de vencer
esse penoso sentimento, elevando-se em um nível superior. A controversa acerca dessa teoria é
que, para que surja a compensação, é preciso que a criança tome consciência e sinta
profundamente sua insuficiência. Todavia, há um ataque à dificuldade da criança com
deficiência intelectual de extrair uma conclusão eficaz que eleve à superação da deficiência
(uma de suas características é ser acrítica). Já as investigações empíricas apontam que a criança
com deficiência intelectual possui uma acentuação da autoestima, o que faz com que não
reconheçam sua deficiência, dificultando os processos compensatórios, sem anulá-los, visto que
considera que a criança com deficiência intelectual está contente consigo mesma; portanto, não
tem sentimento de inferioridade, que é a base de formação dos processos compensatórios das
crianças sem deficiência.
2º Ponto – A concepção de que os fenômenos da compensação no campo da consciência têm
sido estudados mais tardiamente do que nos outros campos. Cabe responder como surgem os
processos de desenvolvimento compensatório, em que o déficit da função não pode suscitar o
sentimento de inferioridade, nem de insuficiência, nem a tomada de consciência de si mesmo.
Os estudiosos usam uma concepção subjetivista da compensação: é a concepção teleológica. O
estímulo primário que faz surgir os processos compensatórios são as dificuldades objetivas que
a criança enfrenta no processo de desenvolvimento, as quais serão superadas no processo de
interação com o meio. Dessa forma, os processos compensatórios e os processos de
desenvolvimento dependem, em seu conjunto, da realidade social do defeito. Nas crianças com
insuficiências, a compensação segue direções totalmente diferentes, segundo a qual seja a
situação que foi criada, em que meio se educa a criança e que dificuldade apresenta a causa
dessa insuficiência. O problema da origem do desenvolvimento compensatório está ligado ao
problema das reservas da compensação. Há a crença de que a origem está na orientação interna
para um fim do próprio processo vital de desenvolvimento, da integridade interna da
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personalidade. Tal teoria sustenta que cada criança tem um ímpeto vital, que a eleva ao
desenvolvimento, impulsionando instintivamente para frente apesar de tudo. A concepção
materialista propõe demonstrar como surge a orientação objetiva para um fim nos processos
compensatórios. Considerando que a reserva de compensação é uma enorme medida, a vida
social da criança, a sociabilidade e sua conduta são onde se encontra o material para construir
as funções internas que se originam no processo de desenvolvimento compensatório. Dessa
maneira, a riqueza ou a pobreza da reserva interior da criança, ou seja, o grau de deficiência é
o momento essencial e primário que determina para que ponto esse material irá valer-se.
3º Ponto – A clínica conseguiu decifrar uma série de novos estados psicológicos e demonstrou
que os sintomas patológicos podem ser originados por via compensatória. A compensação pode
conduzir a criança por um caminho de correção da diferenciação real ou fictício. É preciso
diferenciar os sintomas compensatórios que normalizam, atenuam e corrigem a insuficiência
dos processos, elevando o desenvolvimento da compensação fictícia em um nível superior.
A análise desses três pontos traz os seguintes posicionamentos:
- Substituição das funções, comum à criança com e sem deficiência: as operações
psicológicas podem assemelhar-se muito exteriormente, podendo conduzir a um mesmo
resultado, mas por sua estrutura e natureza interna, pelo que o homem realiza em sua própria
mente, por sua relação causal, não tem nada em comum entre si (isso ocorre porque a maioria
das funções psicológicas podem ser “simuladas”. Expressão estudada por Binet, para explicar
a diferença entre os sujeitos que possuíam uma memória notável e aqueles que possuíam uma
memória média. Estes últimos necessitavam de combinações para obter resultados que os
primeiros faziam sem esforço). Com a valorização desses estudos nas áreas clínica e pedagógica
do ponto de vista do desenvolvimento da criança com deficiência, os investigadores constaram
que nenhuma das funções psicológicas (memória, atenção) se realiza de um único modo, mas
de diversos modos. Assim onde há uma dificuldade, uma insuficiência, uma limitação ou uma
tarefa que supera as possibilidades naturais de uma função, a mesma não será mecanicamente
anulada, mas é colocada em ação graças ao fato do que não tem.
- Os recursos auxiliares (a linguagem, as palavras e outros signos) – é a tese sobre a
coletividade como fator de desenvolvimento das funções psíquicas superiores da criança com
e sem deficiência. Sabendo-se que a linguagem, inicialmente, se desenvolve como meio de
comunicação, de compreensão recíproca, como uma função comunicativa, social, e a linguagem
interior (o pensamento) acontece mais tarde (somente na idade escolar), pode-se dizer que o
caminho que segue a linguagem para transformar-se em meio de comunicação, como função de
conduta social coletiva, o caminho que segue a linguagem para transformar-se em meio de
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pensamento dá uma ideia da lei que rege o desenvolvimento das funções psicológicas
superiores, que pode ser expressada da seguinte forma:

[...] toda função psicológica superior, no processo de desenvolvimento infantil, se
manifesta duas vezes, a primeira, como função da conduta coletiva, como organização
da colaboração da criança com o ambiente, depois como função, individual da
conduta, como capacidade interior de atividade do processo psicológico no sentido
estrito e exato da palavra27 (VIGOTSKI, 1997, p. 139).

Assim, a conduta coletiva infantil é a fonte, é o meio que vai nutrir o desenvolvimento
das funções psicológicas superiores, especialmente na criança com deficiência intelectual.
Os processos volitivos mais característicos, ou seja, os processos de subordinação,
também se desenvolvem dentro da coletividade (alguns investigadores observaram, por meio
dos jogos infantis, que durante o processo do jogo a criança vai elaborando os procedimentos
de subordinação de sua própria conduta e as regras de conduta da própria coletividade).
- Uma série de funções psicológicas vai do “externo ao interno”. Desse modo, a forma
exterior da colaboração coletiva é a precursora de uma série de funções internas. Na história do
desenvolvimento psicológico, o funcionamento passivo supera a utilização ativa de qualquer
função psicológica. Ex.: a criança compreende a fala antes de falar. Ao lermos um livro
completo, nós o compreendemos, mas, às vezes, não conseguimos transmitir seu conteúdo, já
que a capacidade de compreensão linguística é maior que a capacidade de emprego da
linguagem.
As discussões levaram Vigotski (1997) à seguinte conclusão metodológica: para julgar
corretamente as possibilidades de desenvolvimento e o nível real de desenvolvimento da criança
com deficiência intelectual, é preciso ter em conta não somente o que ela pode dizer, mas
também o grau do que pode compreender. Podemos compreender o que se encontra dentro dos
limites da nossa compreensão, e isso é muito mais do que sabemos expressar.
Também, foi levantado um ideal pedagógico falso: a saturação unilateral da coletividade
com crianças com deficiência intelectual, idêntico porque seu nível de desenvolvimento
contraria a lei fundamental do nível psicológico superior e a concepção e a variedade da
dinâmica das funções psicológicas na criança em geral e naquela com deficiência intelectual
em particular.

“[...] toda función psicológica superior, en el proceso del desarrollo infantil, se manifiesta dos veces, la primera
como función de la conducta colectiva, como organiza,ción de la colaboración del niño com el ambiente, después
como función individual de la conducta, como capacidad interior de actividad del proceso psicológico en el sentido
estricto y exacto de esta palavra”.
27
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Os estudos mostram que não existe uma situação em que, em caso de deficiência, todas
as funções do intelecto estão igualmente afetadas, porque representando uma diversidade
qualitativa, cada uma das funções influi de forma qualitativamente particular no processo que
está na base do retardo mental.
A observação da criança sem deficiência mostrou que o desenvolvimento das funções
psicológicas não se realiza somente à custa do crescimento e da modificação da função.
Diferentemente da criança sem deficiência, naquela que apresenta deficiência intelectual, as
relações interfuncionais ocorrem de forma particular; as modificações dos vínculos e relações
interfuncionais, a mudança da estrutura interna do sistema psicológico é a esfera principal de
aplicação dos processos compensatórios superiores na personalidade em formação.

[...] as vias de desvio do desenvolvimento, é dizer, a conquista e o surgimento de
algum novo ponto de desenvolvimento de alguma formação nova no caminho de
desvio. Aqui tem enorme importância o afeto, que estimula a criança a superar as
dificuldades. Se essas dificuldades não desanimam a criança, não a obrigam a fugir
delas, senão que ativam-no, a conduzem para o caminho de desvio do
desenvolvimento (VIGOTSKI, 1997, p. 142).28

O mais importante é o caráter criativo do desenvolvimento da criança com deficiência
intelectual. A antiga pedagogia supunha que as causas exteriores influenciavam
automaticamente o caráter do seu desenvolvimento. Parecia que a aplicação de uma palavra em
alto som, como “criativo”, das pequenas realizações que conseguia essa criança era errônea.
Mas dominar as quatro operações para um deficiente intelectual é muito mais criativo do que
para uma criança sem deficiência. Para esta, o que se dá como um presente, para a criança com
deficiência intelectual é uma dificuldade e uma tarefa a ser superada.
É errôneo pensar que somente o preenchimento de momentos do processo de
desenvolvimento levam naturalmente a criança ao caminho da superação e às forças que a
ajudam a superar a deficiência, como seria errado acreditar que a luta do organismo contra a
enfermidade conduz sempre a um final feliz.
Podemos, então, compilar, da obra de Vigotski (1997), algumas leis que regem o
desenvolvimento, as quais serão apresentadas a seguir:
- Quando enxergamos a pessoa com deficiência somente sob a ótica do diagnóstico, estamos
engessando as possibilidades de desenvolvimento. “Não basta dizer que uma criança é

“[...] las vias de rodeo del desarrollo, es decir, el logro o el surgimento de algún nuevo punto del desarrollo, de
alguna formación nueva en el caminho de rodeo. Aqui tiene enorme importancia el afecto, que estimula al niño a
superar las dificultades. Si esas dificultades no desaniman al niño, no lo obrigan a huir de ellas, sino que lo activan,
lo conducen hacia um camino de rodeo del desarrollo”.
28
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mentalmente retarda (isso equivale a dizer está enferma, não curá-la), isso significa só expor o
problema, mas não resolvê-lo” (VIGOTSKI, 1997, p. 143).29 O critério tradicional partia da
ideia de que o defeito significava carência, dano, insuficiência, restringindo o desenvolvimento
da criança. Porém, a insuficiência pode ativar de duas formas: pode criar prejuízos e obstáculos
na adaptação da criança ou pode alterar o equilíbrio normal e servir de estímulo ao
desenvolvimento de caminhos de desvio da adaptação, compensando a insuficiência e
introduzindo uma nova ordem em todo o sistema de equilíbrio alterado.
- Um ambiente ruim, que surge durante o processo de desenvolvimento, pode levar a criança a
acentuar e agravar sua insuficiência inicial: “O desenvolvimento incompleto das funções
superiores está ligado ao desenvolvimento cultural incompleto da criança mentalmente
retardada, à sua exclusão do ambiente cultural, da nutrição ambiental” (VIGOTSKI, 1997, p.
144).30 O desprovimento da nutrição ambiental acarreta o acúmulo de características negativas
e o resultado é uma educação incompleta, onde não houve contato com uma coletividade
infantil.
- Não há passividade no processo, pois, a todo momento, as influências negativas ou positivas
estão postas e vão acumulando uma série de formações secundárias, que podem corrigir ou
provocar complicações no quadro original da deficiência.
- O objetivo prático da escola deve ser reconhecer quais sintomas são primários e quais são
secundários. As complicações de ordem secundária surgem sobre a base da complicação
primária. Assim, é mais fácil superar uma complicação secundária.
- As funções psíquicas superiores (capacidade de planejamento, memória voluntária e
imaginação) são muito mais educáveis do que as elementares (reações automáticas, ações
reflexas e associações simples, de ordem biológica), visto que as funções elementares são mais
determinadas hereditariamente e as superiores mais pelo ambiente social.
- O princípio da compensação não é o único, mas um dos muitos princípios, que compreende a
valorização completa e global, e seu desenvolvimento completo só é possível em uma série e
em um sistema de outros momentos que caracterizam o desenvolvimento em seu conjunto.
- Todo cultural é social – a cultura é um produto da vida social e da atividade social do homem.
Por isso, ao abordar o problema do desenvolvimento cultural, já nos conduzimos diretamente

“[...] no basta decir de um niño que es <mentalmente retrasado> (esto equivale a decir <está enfermo> y no
curarlo); esto significa sólo plantear el problema, pero no resolverlo”.
30
“[...] el desarrollo incompleto de las funciones superiores está ligado al desarrollo cultural del niño mentalmente
retrasado a su exclusión del ambiente cultural, de la <nutrición> ambiental”.
29
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ao plano social do desenvolvimento. O mecanismo que se encontra na base das funções
psíquicas superiores também é uma cópia do social.

Somente é possível o desenvolvimento das funções psíquicas superiores pelas vias do
desenvolvimento cultural, sendo indiferente que esse desenvolvimento siga o curso
do domínio dos meios exteriores da cultura (linguagem, escrita, aritmética) e a linha
do aperfeiçoamento interior das próprias funções psíquicas (elaboração da atenção
voluntária, da memória lógica, do pensamento abstrato, da formação de conceitos, do
livre-arbítrio). As investigações têm demonstrado que, geralmente, a criança anormal
está atrasada precisamente neste aspecto. Mas este desenvolvimento não depende da
insuficiência orgânica31 (VIGOTSKI, 1997, p. 187).

O resultado que leva ao desenvolvimento cultural está ligado à sociogênese das formas
superiores de conduta. As formas completas da conduta vão sendo adquiridas pela criança à
medida que ela convive em sociedade e vai se inteirando dos desvios necessários para chegar
ao um resultado que ela não consegue por um caminho direto. O desenvolvimento das formas
superiores da conduta se realiza por pressão da necessidade: se a criança não tem necessidade
de pensar, nunca pensará. O desenvolvimento cultural é a esfera fundamental de que resulta a
possibilidade da compensação da insuficiência. Onde resulta um desenvolvimento orgânico
ulterior, abre-se ilimitadamente o caminho do desenvolvimento cultural. Desse modo, deve-se
criar para a criança com deficiência intelectual um caminho de desvio como o alfabeto braile
ou libras.
- Ponto de vista falso: à primeira vista, parece que, em o estágio de desenvolvimento do cérebro
e de acumulação de experiência, a criança adquire linguagem humana; em um estágio mais
elevado, domina o sistema numérico; mais adiante, em condições favoráveis, entra no mundo
da álgebra. Essa constatação é incorreta, pois a linha de desenvolvimento natural da criança
nunca se encontra na linha de desenvolvimento cultural. Assim, a educação precisa subir uma
colina, onde antes enxergava uma estrada plana. Todo aparato da cultura humana está adaptado
à organização psicofisiológica normal do homem. Toda nossa cultura pressupõe um homem
que possui determinados órgãos (mãos, olhos e ouvidos) e determinadas funções, signos e
símbolos estão destinados a um tipo normal de pessoa. Então, temos a ilusão de uma transição
espontânea, das formas naturais e culturais, que na realidade não podem existir pela própria
natureza das coisas. Entretanto, para um observador ingênuo diante de uma criança sem
“Sólo es posible el desarrollo de las funciones psíquicas superiores por las vías de su desarrolllo cultural, siendo
indiferente que este desarrollo siga el curso del dominio de los medios exteriores de la cultura (lenguaje, escritura,
aritmética) o la línea del perfeccionamiento interior de las propias funciones psíquicas (elaboración de la atención
voluntaria, de la memoria lógica, del pensamiento abstracto, de la formación de conceptos del libre aledrio, etc.).
Las investigaciones han demostrado que, por lo general, el niño anormal está atrasado precisamente en este
aspecto. Pero este desarrollo no depende de la insuficiencia orgânica”.
31
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deficiência, agravado por uma insuficiência da organização psicofiológica, a convergência é
substituída por uma profunda divergência, por uma discrepância, pela falta de correspondência
entre as linhas de desenvolvimento natural e desenvolvimento cultural da criança. Deixado à
sua própria sorte, ao seu desenvolvimento natural, o surdo-mudo, por exemplo, jamais
aprenderia a linguagem e o cego nunca assimilaria a escrita. É necessária a ajuda da educação,
que cria uma técnica artificial, cultural, um sistema de signo e símbolos culturais, adaptados às
peculiaridades da organização psicofisiológica da criança.

2.3.4 O processo de escolarização da pessoa com deficiência intelectual
Vigotski (1993) nos mostra que a aprendizagem da criança apresenta uma história
prévia, isto é, um ensino não sistematizado. Com o ingresso na escola, será proporcionado à
criança o ensino sistematizado. Isso vai acontecer quando a escola começar a atuar na zona de
desenvolvimento iminente, ou seja, naquilo de que a criança ainda não se apropriou. Trata-se
do aprendizado de novos conteúdos, denominados conhecimentos científicos, os quais são
adquiridos com a mediação do professor, por meio de instrumentos adequados, que não seja a
mera transmissão. Nesse sentido, a escola exerce um papel importante na apropriação do
conhecimento científico. A formação dos conceitos é uma atividade complexa, na qual estão
envolvidas todas as funções intelectuais básicas. Nos primeiros anos de vida da criança, iniciase o processo de formação dos conceitos científicos, mas as funções intelectuais só vão estar
desenvolvidas na adolescência. Gomes (2002, p. 43-44) situa objetivamente o papel do sujeito
no processo de construção do conhecimento direcionado por um ensino adequado:

O bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, o que nos leva a
ressignificar o valor das interações sociais na sala de aula. Permite-nos redimensionar
a relação professor/aluno e a prática escolar [...] pois precisa considerar o sujeito que
aprende como um sujeito interativo, ativo e único no seu processo de construção do
conhecimento. Processo que ele (sujeito) não recebe passivamente; os conhecimentos
não se restringem à atividade espontânea e individual do sujeito que, apesar de ser
importante, não é suficiente para a apropriação dos conhecimentos acumulados pela
humanidade. Para tanto, a intervenção do professor é fundamental no processo de
construção do conhecimento como alguém que tem mais experiência, que conhece
mais sobre o assunto, assim com as trocas entre crianças, que são importantes no
processo de ensino e aprendizagem.

Ainda de acordo com Gomes (2002), quando Vigotski direciona seu olhar para a gênese
humana, ele possibilita vislumbrar novas perspectivas para a prática pedagógica, o que
possibilita enxergar não apenas o que o aluno consegue fazer sozinho, mas aquilo que o aluno
ainda está por construir com a ajuda de outros. Assim, aprender é mais do que memorizar,
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“envolve, além da memorização de conteúdos significativos para os alunos, o raciocínio, a
capacidade de fazer relações entre o que se aprende na escola e o que se vive fora dela e entre
os próprios conteúdos” (GOMES, 2002, p. 49). Dessa maneira, o processo de aprendizagem
ganha um caráter múltiplo, pois não há uma única forma de aprender ou de ensinar os conteúdos
escolares.
A perspectiva histórico-cultural, ao reconhecer que o sujeito tem formas singulares de
aprender e, que, portanto, exige formas singulares de ensinar, abre novas possibilidades para a
criança com deficiência intelectual. Os estudos de Vigotski sobre defectologia mostram que as
funções intelectuais superiores (percepção, atenção e memória involuntária) representam uma
barreira para o desenvolvimento da criança com deficiência intelectual. No entanto, isso não se
dá de maneira mecânica, visto que o desenvolvimento encontra vias de realização nas relações
sociais. Ele também coloca que nem todas as funções psicológicas estão comprometidas no
mesmo nível na deficiência intelectual e, então, no processo de compensação, cada função influi
de modo particular e qualitativo.
Para que as funções intelectuais superiores sejam desenvolvidas, é preciso que haja
interação social. O que tem ocorrido com a pessoa com deficiência intelectual ao longo da
história é uma privação em relação a essa interação, seja através do isolamento em classes
especiais ou através da mera integração em classes comuns sem que de fato ocorra a inclusão.
Sendo a escola um espaço interativo, tem um significativo papel no desenvolvimento das
funções intelectuais da pessoa com deficiência, criando possibilidade de desenvolvimento
iminente, no estabelecimento de compensações, no convívio social, do estímulo ao
aprendizado, que “é uma das principais fontes da criança em idade escolar, e é também uma
poderosa força que direciona o seu desenvolvimento, determinando o destino de todo o seu
desenvolvimento mental” (VIGOTSKI, 1993, p. 74).
Desse modo, Vigotski nos deixa pistas relevantes sobre a escolarização da pessoa com
deficiência intelectual: a escola deve sair da situação de acomodação, na qual assume as
dificuldades do aluno em relação à aprendizagem, e por isso restringe a aprendizagem ao caráter
concreto e visual, o que vai dificultar o aprimoramento do pensamento abstrato. O ensino
precisa estar voltado para o desenvolvimento de funções que a ajudem a superar suas
dificuldades, a formar uma concepção de mundo e à aquisição do conhecimento científico.
Também, é necessário romper com as generalizações impostas por concepções universalizantes
e afastar-se das descrições estereotipadas. O olhar da educação precisa estar voltado para os
fatores secundários à deficiência, ou seja, sobre seus efeitos, e não sobre a própria deficiência.
O aluno com deficiência precisa ser inserido na cultura e participar do processo de construção

80

histórica, para que possa assimilar as formas sociais de atuação, internalizá-las e interagir com
o sujeito histórico.
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3 Delineamento metodológico
O pequeno príncipe, que assistia ao aparecimento de um enorme botão, sentiu que
sairia dali uma aparição miraculosa; mas a flor nunca acabava de preparar sua beleza,
no seu quarto verde. Escolhia as cores com cuidado. Vestia-se lentamente, ajustava
uma a uma suas pétalas. Não queria sair, como os cravos, amarrotada. Ela queria
aparecer no esplendor de sua beleza (SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 29).

Essa epígrafe, retirada do livro “O pequeno príncipe”, retrata o desabrochar de uma rosa
e seu desejo de chegar ao mundo mostrando toda sua essência, o que faz com que ela se prepare
com cuidado, lentamente, fazendo ajustes e escolhas. Trata-se de um processo que perpassa o
singelo e o sublime ao mesmo tempo, visto que rosas nascem todos os dias, em todos os lugares,
mas cada uma é única, especialmente aos olhos de alguém que a contempla. A pesquisa também
é assim. Os ajustes e escolhas precisam ser delineados cuidadosamente, exigindo que o
pesquisador esteja atento aos detalhes que vão surgindo no percurso do ato de pesquisar. São
os olhos atentos do pesquisador que vão dar singularidade a esse processo e conduzi-lo ao
esplendor.
Este capítulo destina-se à apresentação da fundamentação teórico-metodológica, na qual
se baseia o presente estudo, explicitando a trajetória percorrida para alcançar os objetivos
traçados. Serão explicitados os passos pelos quais a pesquisa passou, isto é, o seu processo.
Para tanto, serão abordados o método de trabalho adotado, a escolha dos participantes, a forma
de coleta e o tratamento dos dados. A ênfase recai, sobretudo, nas mudanças do percurso que
previa, inicialmente, um trabalho com vários sujeitos e que, ao final, delimita-se a uma análise
mais profunda na trajetória e interações de apenas um deles.
3.1 A coleta dos dados

Como já colocado anteriormente, a presente pesquisa iniciou-se com o seguinte
questionamento: como ocorre o processo ensino-aprendizagem no cotidiano da sala de aula de
alunos com deficiência intelectual incluídos nas séries finais do Ensino Fundamental? Em
seguida, essa questão se ramificou, conseguindo trazer à tona sua especificidade, que é o foco
na opinião da pessoa com deficiência. As ramificações que surgiram da questão central foram:
como a pessoa com deficiência intelectual tem enxergado seu processo de inclusão escolar? De
que forma, os conhecimentos acadêmicos traçados para as séries finais do Ensino Fundamental
têm afetado seu êxito ou fracasso escolar? Os familiares, colegas de classe e professores têm
influência na visão que o aluno com deficiência traça sobre si mesmo?
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Diante do propósito de escutar a opinião da pessoa com deficiência intelectual acerca de
sua inclusão escolar, o primeiro passo da pesquisa foi a realização de entrevistas com pessoas
com deficiência intelectual incluídas nas séries finais do Ensino Fundamental.
As primeiras entrevistas foram realizadas com quatro adolescentes com idades entre 13
e 15 anos. Como critério de escolha destes, optou-se por estudantes com diagnóstico de
deficiência intelectual e que estivessem frequentando as séries finais do Ensino Fundamental.
A escolha dos estudantes partiu da minha experiência enquanto educadora da sala de recursos.
A trajetória de professora proporcionou-me o contato com estudantes desse nível de ensino e
colocou-me a par de suas angústias, seus anseios e suas conquistas ao fazerem parte do sistema
de ensino comum. Assim, as narrativas desses alunos me impulsionaram na busca pela pósgraduação, com o desejo de que a pesquisa se tornasse o instrumento que pautasse a discussão
acerca da inclusão da pessoa com deficiência intelectual na perspectiva da personagem central
da trama, que é o próprio sujeito incluído.
Os primeiros contatos com os entrevistados apontaram a necessidade de realizar um
número maior de entrevistas com uma duração menor, fato que se justifica pela rotina de
atividades deles e pelo tempo de deslocamento, visando a não provocar estresse ou
comprometimento no desenvolvimento das tarefas diárias. As entrevistas foram realizadas em
uma instituição de atendimento especializado da cidade São João del-Rei (local onde os
participantes comparecem para atendimento clínico extra-horário escolar). Inicialmente, foram
realizados encontros com a coordenadora do setor e, posteriormente, com a psicóloga
responsável pelo atendimento do público, cuja faixa etária estava sendo proposta na pesquisa.
Os participantes foram selecionados de acordo com os seguintes critérios:
• Dois estudantes oriundos da Educação Especial e participantes da Sala de Recursos
Multifuncionais, na qual atuei durante os anos de 2014 a 2016.
• Dois estudantes que não frequentaram Educação Especial e Atendimento
Educacional Especializado.
• Em comum, os quatro estudantes deveriam ter diagnóstico de deficiência intelectual
e estarem frequentando as séries finais do Ensino Fundamental.
O Quadro 13 caracteriza os participantes32 e apresenta dados escolares, os quais foram
colhidos durante a realização das entrevistas.

32

Os nomes dos participantes são fictícios, referindo-se a pintores brasileiros, com a finalidade de preservar suas
identidades por questões éticas.
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Quadro 13 – Caracterização dos participantes da pesquisa
PARTICIPANTE

Cavalcanti

IDADE

SEXO

14 anos

Masculino

TIPO DE

NÍVEL DE

ESCOLA

ENSINO

Estadual

Fundamental

SÉRIE

TRAJETÓRIA
ESCOLAR

9º ano

Escola Especial
Escola Comum

Cândido

14 anos

Masculino

Estadual

Fundamental

8º ano

Escola Especial
Escola Comum

Tarsila

13 anos

Feminino

Estadual

Fundamental

7º ano

Escola Comum

Romero

15 anos

Masculino

Estadual

Fundamental

8º ano

Escola Comum

Fonte: elaborado pela pesquisadora.

O trabalho de campo iniciou-se com convite aos alunos e com a solicitação de
consentimento à família, visto que estes não possuem maioridade cível. Os alunos menores
receberam o termo de assentimento (ver apêndice II) e familiares receberam o termo de
consentimento e esclarecimento (ver apêndice III), os quais explicitam acerca dos objetivos e
procedimentos da pesquisa e suscita o caráter ético.
A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas com a finalidade de mapear as
vivências dos alunos com deficiência intelectual no complexo universo da inclusão.
Dois tipos de entrevistas foram utilizados para a coleta dos dados: a semiestruturada e a
não estruturada. A entrevista semiestruturada (ver Apêndice IV) foi utilizada no primeiro
momento com o objetivo de coletar dados pessoais, dados demográficos da família e acerca da
trajetória escolar dos participantes. Em seguida, foram realizadas entrevistas não estruturadas,
as quais permitem explorar mais amplamente a questão da inclusão mediante a escuta de relatos
do dia a dia do estudante. A segunda entrevista de cada participante contou com a participação
da psicóloga responsável pelo atendimento aos alunos na instituição com o objetivo de que os
participantes ficassem mais à vontade, porque estes mostraram-se inibidos na primeira
entrevista.
O Quadro 14 destina-se a apresentar o número de entrevistas realizadas com cada aluno
participante e as datas destas.
Quadro 14 – Entrevistas realizadas durante a pesquisa
PARTICIPANTE

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 4

Cândido

25/04/ 2017

02/05/2017

09/05/2017

23/05/2017

Cavalcanti

23/05/2017

27/06/2017

a realizar

a realizar

Tarsila

23/05/2017

27/06/2017

a realizar

a realizar

Romero

23/05/2017

27/06/2017

a realizar

a realizar

Fonte: elaborado pela pesquisadora.
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As entrevistas foram transcritas literalmente logo após sua realização. Depois, foi feita
conferência de fidedignidade (escuta com o texto transcrito em mãos), o que facilitou corrigir
os erros e analisar as respostas, para evitar possíveis induções e com o propósito de que a
próxima entrevista fosse melhor conduzida. Em seguida, as entrevistas foram editadas com o
objetivo de evitar frases excessivamente coloquiais, interjeições, repetições, falas incompletas,
vícios de linguagem, cacoetes, erros gramaticais etc.
No Quadro 14, referente ao número de entrevistas realizadas com cada participante, é
possível perceber que o número de entrevistas do primeiro participante é maior do que o dos
demais. Isso ocorreu, pois houve uma primeira tentativa de análise tomando-se como base
somente o primeiro entrevistado – Cândido33. As entrevistas com os demais participantes
seriam retomadas após uma reflexão sobre as primeiras constatações. Essa primeira tentativa
de análise foi apresentada à banca de qualificação, a qual foi responsável por atentar-me acerca
da singularidade apresentada na fala de Cândido, o que fez com que eu focasse nesse caso em
particular. Foi nesse momento que os rumos metodológicos da pesquisa, de fato, se definiram,
pois, de acordo com os estudos de Lüdke e André (1986, online): “Quando queremos estudar
algo singular, que tenha um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso”.
As entrevistas realizadas com Cândido mostraram que ele é um adolescente consciente
de sua existência como ser único, que ocupa um lugar no mundo, diferente dos outros seres
humanos. Suas falas expressam que ele tem consciência dos preconceitos que sofre, possui
sonhos, faz planos para o futuro, constata suas dificuldades escolares e busca soluções para
conduzir o seu caminho nos estudos. Dessa forma, trata-se de um caso peculiar: estamos diante
de um adolescente que foi diagnosticado com deficiência intelectual. Portanto, carregou
consigo o estigma da deficiência, passou pela escola especial e, agora, inserido nas séries finais
do Ensino Fundamental, busca afirmar sua posição de estudante diante de uma sociedade que
ainda sofre com os resquícios da segregação. Por isso, estudar a trajetória de Cândido tornouse algo instigante e uma forma de valorizar ainda mais a opinião da pessoa com deficiência
intelectual acerca da inclusão escolar. A proposta do estudo de caso vem ao encontro das novas
expectativas de conhecer um pouco mais do que tem a dizer a pessoa com deficiência
intelectual.

33

As entrevistas realizadas com Cândido encontram-se no apêndice V – versão editada.
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3.2 Em busca de novos dados

A busca de novos dados iniciou-se com a revisão dos documentos contidos na pasta
escolar de Cândido referente ao período em que esteve na educação especial. Com um novo
olhar, pude entender o quanto eu estava implicada com o procedimento da pesquisa para além
do lugar de pesquisadora. Passei a enxergar pistas que já estavam “lá”, mas que somente
entraram no meu campo de visão quando percebi que não estou “aqui”, distante. E ao me ver
misturada à pesquisa, essas pistas ganharam maior significância. Caiu por terra, nesse momento,
a minha estreita preocupação com a assepsia que o método científico, em suas perspectivas
mais radicais. Nesse momento me permiti participar da pesquisa também como uma das exprofessoras de Cândido de forma a me envolver por caminhos singulares e inesperados.
Nesse processo, deparei-me com uma avaliação pedagógica, da qual fui responsável
pela aplicação no momento da chegada de Cândido à instituição de ensino especial. Na época,
eu atuava nessa instituição como coordenadora pedagógica da Educação Infantil. Encontrei
também duas avaliações do desempenho de Cândido dos anos de 2009 e 2010, quando fui sua
professora no primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental. Essas avaliações foram
realizadas no final dos referidos anos letivos com o propósito de apresentar um relatório final
do aluno Cândido, bem como os conceitos adquiridos nas disciplinas curriculares. Em seguida,
analisei outros documentos avaliativos, que permitiram traçar a trajetória escolar de Cândido
na escola especial e entender quando e como ocorreu a sua inclusão na escola comum de ensino.
Os documentos que traçaram a vida escolar de Cândido também trouxeram à tona uma
informação importante: todas as suas fichas de matrícula anuais estavam assinadas pela mãe,
mas havia a observação de que a tia era responsável pelo acompanhamento escolar do aluno.
De posse da informação que Cândido, a mãe e a tia residem na mesma residência, foi realizada
uma entrevista com a responsável34 pelo acompanhamento escolar (no caso a tia) com a
finalidade de apontar as implicações da família no processo de inclusão de Cândido.
Para finalizar a coleta de dados, também foram feitas entrevistas com duas professoras,35
as quais fazem parte da vida escolar de Cândido. O objetivo foi comparar a visão de Cândido
com a visão de suas professoras a respeito de sua inclusão escolar. Optou-se por entrevistar
professores em situações opostas, levando em consideração as apreciações positiva e negativa
que Cândido atribuiu ao conteúdo trabalhado por cada uma.

34
35

A entrevista realizada com a tia encontra-se no apêndice VI – versão editada.
As entrevistas realizadas com as professoras encontram-se nos apêndices VII e VIII – versão editada.
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3.3 A análise dos dados

Embora a compreensão do discurso na perspectiva da alteridade (Bakhtin) esteja
orientando todo o processo de pesquisa, incluindo o dialogo das diferentes das minhas próprias
posições dialógicas enquanto pesquisadora, a análise apresentada no próximo capítulo foi
elaborada a partir das orientações preconizadas por Bardin (1991, p. 42) sobre a análise de
conteúdo, que é definida como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando
obter indicadores que permitam a inferência de conhecimento relativos às condições de
produção/recepção das mensagens”.
A metodologia de Bardin (1991) envolve algumas etapas para a análise dos dados. De
acordo com a autora, as três fases de análise de conteúdo organizam-se cronologicamente em:
pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos, ou
seja, inferência e interpretação.
O material coletado mediante as entrevistas foi organizado segundo as fases
propostas. Inicialmente, foi feita a transcrição literal das entrevistas. O próximo passo foi uma
leitura flutuante destas, para haver maior aproximação do conteúdo e do texto.
Em seguida, foi feita uma segunda leitura destacando os pontos relevantes de cada uma, o que
gerou itens de interesses relativos ao problema proposto. As pistas levantadas na segunda fase
da coleta de dados também foram sendo aglutinadas aos itens destacados nas entrevistas. A
partir daí, foram elaboradas as categorias que organizaram o processo de compreensão do
discurso, as quais se intitulam: “Trajetória Escolar”, “Percepções sobre as relações “eu e o
outro” no espaço escolar” e “Percepções em relação ao processo de aprendizagem”.
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4 Análise e discussão dos dados
Como já descrito anteriormente, compuseram o corpus de análise as entrevistas
realizadas com o sujeito pesquisado, com sua família e com dois ex-professores, além dos
documentos fornecidos pela instituição e pelo entrevistado, que trouxeram uma parte
significativa de sua trajetória escolar, da qual também faço parte.
No processo de análise, esses dados foram organizados em categoriais a partir de uma
análise inicial e, assim, serão apresentadas nesse relatório de pesquisa. São elas: “Trajetória
Escolar”, “Percepções sobre as relações “eu e o outro” no espaço escolar” e “Percepções em
relação ao processo de aprendizagem”.
4.1 Trajetória escolar

A primeira categoria de análise apresenta o caminho percorrido por Cândido em relação
ao seu percurso escolar apontando duas experiências escolares: a primeira na escola especial e
a segunda na escola comum.
Cândido nasceu em 2 de maio de 2002. No ano de 2005, foi encaminhado para uma
instituição de atendimento especializado da cidade de São João del-Rei por indicação de uma
terapeuta ocupacional. Passou por uma avaliação multidisciplinar, da qual tivemos acesso aos
seguintes dados:
•

Avaliação fisioterápica: paciente de âmbula e tônus muscular normal, cai muito, dorme
pouco e acorda à noite pedindo comida, grita muito, bate com a cabeça, não gosta de
televisão, não fica sentado por muito tempo, segura objetos, mas não tem interesse. Sem
indicação para atendimento de fisioterapia.

•

Avaliação fonoaudióloga: constatou-se atraso significativo na fala, necessitando de
atendimento fonoaudiológico.

•

Avaliação de terapia ocupacional: a avaliação não apresenta padrão anormal de postura
e movimento. É agitado, confuso, tem dificuldade de atenção e concentração, apresenta
comprometimento da percepção visual e espaço-temporal, boa coordenação visomotora, preensão e dissociação de movimentos dos dedos da mão (apraxia fina). Foi
constatada necessidade de atendimento nessa área.

•

Avaliação psicológica: apresenta comportamentos inadequados: tira as roupas e sapatos
com frequência, não obedece a ordens, irrita-se facilmente, é agitado e nervoso e
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apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Recomendado o atendimento
psicológico.
•

Avaliação pedagógica: as habilidades comunicacionais apresentam atraso no
desenvolvimento: comunica-se por meio de gestos, fala pouquíssimas palavras e por
isso não consegue estabelecer diálogo. As habilidades interpessoais e afetivas ainda não
foram desenvolvidas: não tem bom relacionamento com as pessoas, não respeita regras
e irrita-se facilmente. As habilidades motoras e psicomotoras encontram-se bem
desenvolvidas: caminha sozinho e consegue correr e pular. A coordenação motora fina
precisa ser aprimorada. Também, apresenta um atraso em relação às habilidades
cognitivas e metacognitivas: atenção, concentração, memorização e percepção. Foi
sugerido o atendimento educacional na instituição.
De acordo com o Projeto Terapêutico Individualizado (PTI), elaborado na instituição, o

diagnóstico baseado no CID – 10 é F71 – Deficiência intelectual. Segundo esse diagnóstico, ele
apresenta dificuldade de aprendizagem, déficit cognitivo, ansiedade, insegurança, baixa
autoestima, timidez e introversão.
A segunda fase da pesquisa, que promoveu um olhar mais apurado dos documentos
escolares de Cândido, foi importante para explicitar a sua trajetória escolar, especialmente no
contexto da escola especial. A primeira avaliação pedagógica de Cândido, já citada, foi
realizada por mim. Nesse período, eu atuava como coordenadora pedagógica da instituição de
ensino especial mencionada. Ao rever essa avaliação, percebi que estava diante de uma
avaliação meramente classificatória, com a pretensão de verificar a aprendizagem ou
competências através de medidas, de quantificações e de forma isolada. Essa verificação foi
feita em dois encontros com uma criança de três anos. Agora, vejo um teste, um exame, que foi
denominado avaliação, mas que apenas e simplesmente verificou o que a criança sabia e não
sabia. E foi o foco naquilo que Cândido não sabia que predominou nas conclusões da avaliação.
O anexo I apresenta a reprodução da avaliação mencionada, ocultando dados de identificação
de Cândido e da instituição. A avaliação original encontra-se arquivada na pasta escolar do
aluno na referida instituição, havendo também uma cópia xerografada arquivada junto aos
materiais da pesquisa.
Em seguida, duas novas avaliações do desempenho de Cândido, dos anos de 2009 e
2010, mostraram novamente a minha implicação com o entrevistado. Nessa época, fui sua
professora no primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental. Essas avaliações foram
realizadas no final dos referidos anos letivos com o propósito de apresentar um relatório final
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do aluno Cândido, bem como os conceitos adquiridos nas disciplinas curriculares. Elas
encontram-se reproduzidas nos anexos II e III.
A avalição de desempenho de 2009 demonstra que Cândido apresentava um
aproveitamento satisfatório. Em relação à descrição dos conteúdos trabalhados nas disciplinas
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso, foram
destacadas todas as competências adquiridas e aquelas que ainda estavam em fase de se
desenvolverem como mostra a anotação a seguir, que avalia o conteúdo de Língua Portuguesa:
“Ouve histórias com atenção e reconta com apoio do livro e intervenção, expressando
sentimentos e emoções” (grifo nosso).
Atentando-se ainda para as competências da Língua Portuguesa, é possível perceber
que Cândido está avançando em relação ao processo de alfabetização, visto que as notas da
referida avalição mostram que, aos sete anos de idade, o aluno:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diferencia texto de desenho;
Diferencia letras de números;
Produz texto oral à vista de uma gravura;
Reconhece o próprio nome e de todos os colegas da turma;
Copia seu nome e consegue formá-lo utilizando o alfabeto móvel;
Identifica diferentes portadores de texto;
Interpreta gravuras, ilustrações, fatos e desenhos;
Traça as letras corretamente;
Identifica as letras A, B, C, D, E, G, I, L e R.

Quanto aos conteúdos de Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso, várias
competências foram ressaltadas demonstrando que houve aquisição de novos conhecimentos.
Um fato que chama a atenção refere-se às competências adquiridas no conteúdo de Matemática.
Percebe-se que somente nessa disciplina foi utilizada a palavra dificuldade, descrevendo algo
que o aluno não sabia, no lugar de ressaltar aquilo que já havia adquirido ou estava em fase de
acontecer: “Ainda encontra dificuldade na identificação dos números”. O quadro de conceitos
também mostra que somente nesse conteúdo apresenta-se o conceito B e em todas as disciplinas
trabalhadas o conceito avaliativo foi A. Trata-se de um fato relevante, porque é justamente a
disciplina Matemática que provoca desconforto em Cândido atualmente, e a palavra dificuldade
atravessa sua fala e o incomoda.
Essa avaliação trouxe algumas indagações: a palavra dificuldade teria ganhado uma
proporção cada vez maior na trajetória de Cândido deixando invisíveis as demais competências?
O que vale mais: aquilo que se aprende ou o que não se aprende? E a questão que mais me
assombra é: por que uma criança, com um aproveitamento tão satisfatório como o que foi
apresentado nessa avaliação, permaneceu no ensino especial? A visão difundida nessa época
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apontava para a permanência da pessoa com deficiência intelectual no ensino especial. Contudo,
os estudos apresentados por Vigotski nos mostram que a visão era totalmente arbitrária, pois
não há nada mais infundado do que uma seleção fundamentada em características negativas, já
que corremos o risco de isolar e unir em um mesmo grupo crianças que, do ângulo positivo,
tenham pouco em comum. Quando isolamos as crianças por características negativas, temos
um grupo profundamente heterogêneo por sua constituição, estrutura, dinâmica, possibilidades
e causas que as levaram a esse estado.
A avaliação de desempenho de 2010 demonstra que Cândido continua evoluindo em
relação à alfabetização, sendo relatado que se encontra no nível silábico em relação às fases de
desenvolvimento da escrita. No conteúdo de Matemática, a palavra dificuldade não foi
mencionada. Porém, repete-se o conceito B. As demais disciplinas com apresentação de relato
foram: História, Geografia, Ciências, Ensino Religioso e Filosofia. Em todas as disciplinas,
foram apresentadas novas competências adquiridas com êxito. No quadro de notas, também são
apresentadas as disciplinas: Informática, Artes, Música e Educação Física, nas quais o conceito
B também aparece. Todavia, essas disciplinas foram trabalhadas por professores específicos.
Cândido continuou apresentando um desenvolvimento satisfatório, que contradiz a avaliação
classificatória, a qual o conduziu à escola especial. No entanto, seu percurso continuou o
mesmo, permanecendo na escola especial.
Embora não haja outras avaliações descritivas que relatem seu desenvolvimento, o
histórico escolar (reproduzido no anexo IV) comprova que Cândido esteve na escola especial
até o ano de 2013 quando cursou o quinto ano do Ensino Fundamental.
Cândido só foi para a escola comum no ano de 2014, uma vez que a escola especial na
qual estudava somente tinha autorização de funcionamento para as séries iniciais do Ensino
Fundamental.
Desse período, já na escola comum, na pasta de Cândido, encontra-se mais uma
avaliação descritiva datada de dezembro de 2015, a qual encontra-se no anexo V. Novamente,
deparo-me com um material que eu produzi avaliando um mesmo aluno em novas
circunstâncias e em um novo período de tempo. Nesse ano, atuei como professora da Sala de
Recursos Multifuncionais na instituição e Candido foi um dos alunos que atendi. Nessa
avaliação, foi apresentado o desenvolvimento de Cândido em relação às habilidades: cognitivas
e metacognitivas, motoras e psicomotoras, interpessoais e afetivas, e comunicacionais; e aos
conteúdos: Língua Portuguesa e Matemática. Trata-se de um relato positivo, no qual são
destacadas as competências do aluno. Entretanto, a observação final pauta-se na dificuldade:
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É importante que o aluno continue frequentando os atendimentos na Sala de Recursos
para trabalhar dificuldades referentes aos conteúdos. Ele ainda não está alfabetizado
e tem bastante dificuldade em relação à Matemática, à memorização e apreensão dos
conteúdos, interpretação de texto. Sabe copiar com destreza, mas não lê o que escreve.

No presente ano, Cândido estava frequentando o 7º ano do Ensino Fundamental, mas
o foco do relatório está naquilo que ele ainda não adquiriu.
Dessa forma, Cândido ingressou na instituição e recebeu atendimento clínico e
educacional, dos três aos dez anos de idade, quando concluiu o 5º ano do Ensino Fundamental,
no ano de 2013, e foi encaminhado para a escola comum. No relatório de encaminhamento para
a escola comum, constam as seguintes características:

É tranquilo, carismático e tem bom relacionamento interpessoal, consegue manter
diálogo com outra pessoa através da fala, manifesta informações sobre si mesmo e o
ambiente. Porém, às vezes, é confuso e não consegue organizar suas ideias,
demonstrando imaturidade, insegurança e ansiedade diante de determinadas situações.
Em relação ao processo de aprendizagem, encontra-se na fase silábica com valor
sonoro. Reconhece e escreve seu nome e dos colegas, reconhece letras e sílabas, copia
do quadro utilizando a letra bastão. É atento, planeja ações simples, tem memória de
curto prazo. Tem grande interesse e habilidade com jogos, o raciocínio é lento.
Reconhece números até 100 e realiza operações simples, com apoio de material
concreto e intervenção do professor. Essas informações demonstram um progresso em
relação às habilidades avaliadas no momento de ingresso na instituição.

Assim, Cândido ingressou na escola regular comum de ensino da mesma cidade no 6º
ano do Ensino Fundamental e continuou frequentando a instituição especializada recebendo
atendimento educacional especializado na qualidade de sala de recursos multifuncional entre
os anos de 2013 e 2015, bem como atendimento na área psicológica. Atualmente, frequenta
somente a escola regular comum no 9º ano do Ensino Fundamental e atendimento psicológico
na instituição especializada. Com base no material escolar apresentado pelo aluno (cadernos e
avaliações da aprendizagem) e em seus próprios relatos, constata-se que ele consegue ler e
compreender pequenos textos, copia do quadro utilizando a letra cursiva, realiza cálculos
básicos com intervenção, demonstra interesse em aprender, mas encontra-se desmotivado por
acreditar que sua dificuldade de aprendizagem é um impedimento para o desenvolvimento.
Mais uma vez, percebe-se que houve uma evolução e o desenvolvimento de novas habilidades.
Contudo, ele não consegue perceber o que aprendeu, pois tanto a escola especial quanto a escola
comum contribuíram para que ele construísse uma imagem negativa de si mesmo em relação
aos processos de ensino e aprendizagem. Ele não conseguiu se sentir acolhido em nenhuma das
duas escolas:
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Pesquisadora: E você acha que você aprendia mais na escola especial36ou na escola
que você está agora?
Cândido: Nem mais na escola especial, nem mais na escola comum37.
Pesquisadora: Então, você acha que na escola você não aprende.
Cândido: Não.
Pesquisadora: Por quê?
Cândido: Porque eu tenho dificuldade.

A pesquisa permitiu rever a conclusão obtida na avaliação feita anos atrás, que indicou
a escola especial a Cândido: ela traz à tona que a dificuldade e o atraso no desenvolvimento são
vistos como determinantes para a indicação da escola especial. Mas cabe perguntar: a
dificuldade e o atraso no desenvolvimento são empecilhos para a frequência do aluno na escola
comum? Por que Cândido não poderia desenvolver a socialização e as habilidades cognitivas e
comunicacionais junto com as crianças de sua idade (independente da deficiência)?
Relembramos aqui que, para Vigotski, as funções intelectuais superiores (percepção, atenção e
memória involuntária) representam uma barreira para o desenvolvimento da pessoa com
deficiência intelectual. Porém, isso não se dá de forma mecânica, visto que o desenvolvimento
encontra vias de realização nas relações sociais. Ele também acentua que nem todas as funções
psicológicas estão comprometidas no mesmo nível na deficiência intelectual. Por isso, no
processo de compensação, cada função influi de modo particular e qualitativo.
Além disso, já sabemos que o sistema educacional brasileiro é fruto de uma sociedade
excludente. Portanto, mesmo com o surgimento das leis que garantem uma “educação para
todos”, ainda não temos uma escola que, de fato, inclua o pobre, o negro e o deficiente entre
outras minorias. Assim, no caso do aluno Cândido, a trajetória escolar é retrato desse sistema
excludente. Seu ingresso na educação especial foi impulsionado pelo fato de se tratar de uma
pessoa com deficiência intelectual, o que coloca o modelo médico de classificação dos
transtornos mentais como o principal fator para dizer qual é o seu lugar dentro do contexto
escolar. Percebe-se que as avaliações fonoaudiológica, terapêutica ocupacional e psicológica
apontavam a necessidade de acompanhamento nessas áreas. Todavia, ele poderia ter sido feito
no contraturno da escolarização na escola comum de ensino. O desenvolvimento da
socialização, da linguagem e da cognição deveria ser trabalhado juntamente com seus pares da
mesma idade na escola comum, já que a deficiência intelectual não traz impedimento para que
esse fato ocorresse.
De acordo com o que Vigotiski nos aponta acerca da teoria da supercompensação, a
deficiência intelectual não deveria ser entendida como um defeito, que promova a segregação
36
37

A expressão em destaque foi usada em substituição ao nome da instituição por questões éticas.
Idem.
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(no caso de Cândido). Deve ser uma força positiva, que colocada em ação poderia abrir novas
possibilidades. É preciso compreender que simultaneamente com a deficiência intelectual estão
dadas as tendências psicológicas de situação oposta que são as possibilidades compensatórias
para superar as dificuldades. As possibilidades devem estar em primeiro plano quando se trata
da deficiência. A entrada de Cândido na escola especial, bem como a sua permanência até o 5º
ano do Ensino Fundamental contribuíram para acentuar a perspectiva da dificuldade. Podemos
perceber que em sua última fala por nós destacada, ele se coloca como alguém que não
conseguiu aprender em nenhuma das duas escolas; portanto, como alguém que “sente na pele”
o efeito da exclusão.
4.2 Percepções sobre as relações “eu e o outro” no espaço escolar

Os relatos históricos acerca do conceito de deficiência apresentados no segundo
capítulo, bem como as nomenclaturas utilizadas para definir a pessoa com deficiência mostram
que a ideia de “ser deficiente” sempre esteve atrelada à ideia de incapacidade. Dessa forma, as
decisões que a pessoa com deficiência deveria tomar, acerca da vida pessoal e escolarização,
entre outras, sempre foram tomadas por outras pessoas e suas opiniões não foram ouvidas.
Assim, sua identidade foi sendo construída a partir da visão do outro.
A primeira categoria de análise mostra que o diagnóstico de deficiência intelectual foi
o indicativo principal para a entrada e permanência de Cândido na escola especial. Enquanto
personagem desse sistema que categoriza e exclui, o meu “rascunho” de análise carregava os
vícios adquiridos em uma carreira construída na educação especial. Desse modo, a priori,
classifiquei Cândido como um adolescente com dificuldade para expressar suas opiniões, com
falas curtas, que se restringem ao que era perguntado, necessitando constantemente de
intervenção do entrevistador para que o relato se aprofundasse. A não percepção do que havia
de positivo na fala de Cândido me fez buscar auxílio da psicóloga para prosseguir as entrevistas.
Percebo agora que essa atitude cedeu o lugar do discurso, que era de Cândido, para a psicóloga.
No trecho a seguir, é possível perceber que Cândido está sendo coagido a falar aquilo que se
buscava ouvir:

Pesquisadora: Eu queria entender o que é esse mexer com você, o que eles falam
com você?
Cândido: Há um tanto de coisa.
Psicóloga: Geralmente, quando ele está mais empolgado, fala a história inteira. Ele
fala que fulano chegou e mexeu [...] E quem fala contigo que você não tem que ligar?
Cândido: Não.
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Psicóloga: Quem que fala na escola? Larga pra lá, não liga, não.
Cândido: Não.
Psicóloga: Quem fala? Conta a história completa, como que acontece? Igual o dia que
eles mexeram contigo da última vez. Você chegou na escola e...
Cândido: Não.
Psicóloga: Você estava fazendo as suas coisas...
Cândido: Começam a encher o saco.
Psicóloga: Fazendo o quê?
Cândido: É só por que eu viro pra trás também. Começam a mexer mesmo.
Psicóloga: Sim.
Cândido: Ainda bem que ele não foi hoje. Nossa Senhora, senão hoje, Nossa Senhora,
eu ia falar uma coisa horrível pra ele.
Psicóloga: É! O que você ia falar?
Cândido: Uma coisa lá que eu nem vou falar.
Psicóloga: Não! Fala pra eu poder saber, comigo você tem que falar.

Observa-se claramente que Cândido opta por não expressar por meio de palavras os seus
sentimos acerca dos colegas que o incomodam na escola. No entanto, a minha ânsia por ouvir
o seu discurso acerca da exclusão me fizeram buscar apoio da psicóloga e essa exclusão
ultrapassa os limites e impõe-se diante do entrevistado pela expressão “comigo você tem que
falar”. Não houve sensibilidade para perceber que o discurso de Cândido já estava implícito.
Ele não precisa contar a história toda para compreender que ele sofre exclusão por parte de
alguns colegas. Contudo, em diversos momentos de sua fala, Cândido mostra que está ciente
das provocações, mas que tem atitude perante elas. Quando questionado se os alunos mexiam
com ele, Cândido coloca: “Mexe, mas eu também mexo”. Em outro trecho da entrevista, quando
narrava um episódio com um colega que sempre o provoca, Cândido disse: “Ainda bem que ele
não foi hoje. Nossa Senhora, senão hoje, Nossa Senhora, eu ia falar uma coisa horrível pra ele”.
Então, podemos perceber que Cândido não recebe as provocações e se frustra com elas. Ele não
é um sujeito passivo ou acomodado diante dos acontecimentos. Pelo contrário, tem
posicionamento, reação. Portanto, desenvolveu bem sua autonomia e independência.
No próximo trecho, a referência que é dada pela psicóloga à escola especial faz parecer
que é comum que qualquer pessoa esteja frequentando essa modalidade de ensino.

Psicóloga: E você liga se alguém te chamar assim, falar que você é da escola especial?
Cândido: Eu fico todo sem graça.
Psicóloga: Por quê?
Cândido: Porque eu tenho vergonha.
Psicóloga: Por que que você tem vergonha de falar que você é da escola especial?
Cândido: Pra não ficar mexendo comigo.
Psicóloga: Eu também sou da escola especial, e aí?
Cândido: Você?
Psicóloga: Sou.
Cândido: Oh, mas você já estudou na escola especial?
Psicóloga: Eu trabalho na escola especial, eu estou na escola especial, eu sou da
escola especial. Eu escolhi ficar aqui.
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Mesmo com a tentativa de atenuar o caráter segregador da escola especial, a percepção
de Cândido é fantástica, visto que ele pergunta à psicóloga se ela já estudou na escola especial.
E quando ela finaliza dizendo que escolheu estar na escola especial, eu me pergunto: Cândido
teve a oportunidade de fazer suas próprias escolhas? E a resposta agora é clara: ele foi
conduzido à escola especial por um sistema classificatório, que criou um lugar especial para
aqueles que são diferentes.
Mais alguns extratos indicam tentativas de imprimir conceitos, sustentar o mito da
incapacidade e conduzir a conversa para os rumos desejados:
Pesquisadora: Ah, mas você me falou que você tira nota boa em Ensino Religioso,
que você também gosta.
Cândido: Gosto. Há aquilo lá é só A e B. B já é bom demais.
Psicóloga: É só A e B. B já está bom, né. Você quando chega na média e já fica
satisfeito, né.
Cândido: Sim.
Psicóloga: Pra que mais, né?

Nesse primeiro extrato, percebemos uma atitude de ironia da psicóloga diante da
colocação de Cândido, como se ele se contentasse com qualquer coisa, quando, na verdade,
pode apenas estar dando uma valoração ao que o conteúdo significa para ele, que
inteligentemente é o mesmo valor dado pela própria escola e pela sociedade ao se compararem
as diferentes áreas do conhecimento. Ele se mostra capaz de perceber que o conteúdo de Ensino
Religioso não tem um valor tão significativo quanto o de Matemática por exemplo. Sendo
assim, ele não se incomoda com o conceito, pois sabe que o conceito nessa disciplina não é
considerado para delimitação de sua capacidade ou incapacidade.
No próximo extrato, há uma atitude de limitar as escolhas de Cândido a respeito de
quando ele deve namorar ou trabalhar. Sem perguntar o que ele realmente deseja, a voz de
Cândido aqui é completamente silenciada em função das outras vozes familiares e escolares
que vão delimitando suas escolhas e possibilidades:
Cândido: Pretendo estudar até formar.
Psicóloga: E o que você quer ser quando terminar. A gente conversou sobre isso na
semana passada.
Cândido: Eu quero é trabalhar numa operadora, é serviço que ganha muito.
Psicóloga: É, mas não sabe o que que vai ser ainda não. Só sabe que vai ganhar muito
dinheiro.
Cândido: E garçom.
Pesquisadora: Mais você quer trabalhar?
Cândido: Quero. Só com 18, agora não.
Psicóloga: Agora não, nem namorar.
Cândido: Não.
Psicóloga: Nem trabalhar.
Cândido: Não.
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Psicóloga: Só estudar, não é?
Cândido: Minha avó nem deixa.
Psicóloga: Não deixa, não. A gente já estava conversando sobre isso hoje.
Cândido: Sim.
Psicóloga: Namorar?
Cândido: Não.
Psicóloga: Tem que estudar primeiro.
Cândido: É.
Psicóloga: Muita coisa ainda pra poder aprender, não tem?

No próximo extrato, podemos dizer, com base nos conceitos de Vigotski, que Cândido
está procurando um caminho de desvio para solucionar um problema que ele não consegue
resolver pela via da aprendizagem. Ele não conseguiu obter um aprendizado acerca do conteúdo
em questão. Então, optou por copiar do colega. A atitude do professor de não ligar, bem como
a da psicóloga de “treinar” a tabuada acabam não contribuindo para que Cândido desenvolva
formas superiores de conduta que acontecem por pressão da necessidade: quanto mais ele usar
a necessidade de pensar, mais pensará. Vigotski exemplifica com o exemplo do surdo ou do
cego, os quais, deixados à própria sorte, jamais aprenderiam a linguagem ou a escrita,
respectivamente. Foi necessário criar uma técnica artificial de cultura, um sistema de signo e
artefatos culturais, adaptações às peculiaridades da organização psicofisiológica do sujeito. O
autor também coloca que isso também não havia sido alcançado para a pessoa com deficiência
intelectual e, ainda hoje, podemos perceber que a escola encontra dificuldade para lidar com
esse fato.
Cândido: Eu copiei do menino, do Ismael Cristian.
Psicóloga: O que você copiou dele?
Cândido: A resposta.
Psicóloga: Qual era a resposta?
Cândido: Um ao oito, que nós fizemos, letra A.
Psicóloga: Você copiou tudo dele?
Cândido: Copiei do um ao oito.
Psicóloga: E a professora viu que você estava copiando.
Cândido: Viu nada. Nem ligou. Deve ter visto, nem ligou.
Psicóloga: Não liga, não?
Cândido: Liga, não.
Psicóloga: Às vezes, quando você traz seu caderno aqui, o que a gente faz com as
suas questões?
Cândido: Quê?
Psicóloga: O que a gente faz com as suas questões quando você está aqui?
Cândido: Treinar a tabuada?
Psicóloga: A gente treina primeiro, não treina?
Cândido: Sim.
Psicóloga: Por quê?
Cândido: Por que no...
Psicóloga: Se não treinar.
Cândido: ... não aprende.
Psicóloga: E eu te dou resposta?
Cândido: O quê?
Psicóloga: Eu te dou a resposta da tabuada?
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Cândido: Não.
Psicóloga: A gente tem que fazer a resposta, não tem?
Cândido: Sim. A gente tem que fazer.

Retomando a primeira análise acerca dessa categoria, a despeito de sua independência,
foi constatado que as atividades de vida diária, relativas aos cuidados pessoais, já haviam sido
conquistadas. Todavia, a liberdade de locomoção e a manifestação de suas vontades ainda
seriam facultadas à família, o que é justificado com o extrato a seguir:

Pesquisadora: E quais os lugares que você vai nos finais de semana? O que você faz
no final de semana?
Cândido: Final de semana?
Pesquisadora: É, no sábado, no domingo?
Cândido: Qualquer um lugar.
Pesquisadora: É não tem assim...
Cândido: Mas não saio de noite para a rua, não.
Pesquisadora: Não sai de noite, porque sua avó não gosta?
Cândido: Não.
Pesquisadora: E você sai sozinho?
Cândido: Eu?
Pesquisadora: É.
Cândido: Só para ir na aula particular.
Pesquisadora: E nos outros lugares que você vai é sozinho ou não?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Por que você não vai sozinho?
Cândido: Porque minha avó não deixa.
Pesquisadora: Mas você acha que dá conta de ir sozinho?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Você também acha que não?
Cândido: Mais ou menos.
Pesquisadora: E quando você vai escolher sua roupa para ir aos lugares, quem
escolhe é a avó ou você?
Cândido: Eu.
Pesquisadora: E as coisas assim que você gosta de comprar, é a avó que vai comprar
ou você?
Cândido: A vó.
Pesquisadora: Mas é ela que escolhe ou você?
Cândido: Eu vou com ela. E saio com ela também.

Essa fala, em um primeiro momento, mostrou que a falta de encorajamento por parte da
família acarretou em uma visão negativa de Cândido acerca de suas potencialidades, visto que
ele mesmo não acredita que pode se locomover com independência.
Os fatos narrados, após serem contrapostos com as novas pistas e uma nova visão,
trouxeram uma indagação importante: será que Cândido é de fato “um adolescente com
dificuldade de expressar suas opiniões, com falas curtas, que se restringem ao que era
perguntado, necessitando constantemente de intervenção do entrevistador para que o relato se
aprofundasse”, como narrei no primeiro momento da análise? Ou será que somos nós,
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educadores, terapeutas e familiares que não sabemos ouvir? É o conceito de deficiência
intelectual que precisa mudar, evoluir, ou a maneira como o enxergamos? Com a finalidade de
aprofundar um pouco mais na questão, novas entrevistas foram feitas. A seleção para as novas
entrevistas levou em consideração a necessidade de ouvir membros da família e da escola.
Assim, a amostra da escola incluiu duas professoras: do conteúdo de matemática, devido ao
fato de Cândido ter mencionado na entrevista que era o conteúdo que considerava mais difícil,
e a do conteúdo de inglês, o qual Cândido disse que apreciava muito. Em relação à família, a
entrevista foi realizada com a tia (a qual Cândido identifica como sua avó) por verificar-se que,
em todos os documentos encontrados na pasta do aluno, a tia era apresentada como responsável
por Cândido apesar de nos registros de matricula constar a assinatura da mãe.
As entrevistas realizadas com as professoras refletem o que foi apontado no
levantamento bibliográfico e discutido na construção conceitual: a educação inclusiva está
reduzida à entrada do público-alvo da educação especial na escola comum, com o agravante de
que esse público é sinônimo de defasagem, uma vez que as dificuldades de aprendizagem são
ressaltadas a todo momento. Podemos comprovar essa afirmativa ao refletir sobre as seguintes
falas das professoras:

A inclusão é um olhar diferente que a gente tem com o aluno. É que a gente sabe que
o aluno, ele vem com uma pequena defasagem, é são os alunos de inclusão. E eu acho
que é bom, porque é uma interação que a gente tem entre o aluno e o meio social,
porque ele está interagindo com novos alunos, novos colegas. E vendo a realidade
diferente, porque não é uma coisa que eles ficam na escola isolados, eles fazem parte
da escola e é um ser da escola (Professora de Matemática).
A gente ainda não tem formação total para trabalhar com os meninos de inclusão.
Acho que ainda tem muita coisa falha. Para nós, professores, ainda tem alguma falha,
de como lidar com eles, como estar tratando, não assim na diferença física deles, mas,
assim, pelo jeito, a lentidão da aprendizagem. Como que a gente tem que trabalhar
essa lentidão. Acho que isso é meio falho para nós ainda (Professora de Matemática).
A inclusão é muito difícil, porque ela acontece. Eu vejo a inclusão de duas formas: a
inclusão física e a inclusão efetivamente. E o que eu tenho visto é mais a inclusão
física, porque a gente não tem uma preparação específica para lidar com a dificuldade
do menino, com a necessidade do aluno de inclusão. A gente não é treinado pra isso.
E, às vezes, a gente tem várias deficiências, dois, três alunos, cada um com uma
dificuldade diferente, e a gente não está preparado pra nenhuma delas. Então, assim,
a gente se esforça para tentar incluir o aluno na aula efetivamente, mas, na maioria
das vezes, com sinceridade, só acontece a inclusão física. Eu imagino que no caráter
social até ajude. Que ele estar lidando no meio com os meninos, os meninos interagem
com eles, eles com os meninos, mas na parte da aprendizagem, fica um pouco a
desejar, porque a gente não é treinado pra isso (Professora de Inglês).

O conceito de inclusão ressaltado nessas falas parece vir com uma dose de temor, que
se resume a um encontro para o qual se foi convocado subitamente e que exigia uma preparação
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prévia. Porém, não há receitas disponíveis para a educação de pessoas com deficiências. Todos
os alunos que estão na escola são pessoas únicas e diferentes, que exigem tratamentos
diferentes, que requerem cuidados, planejamentos e projetos que atendam às suas necessidades.
Os estudos de Vigotski nos mostram que, quando se trata da educação de pessoas com
deficiência intelectual, é preciso conhecer o desenvolvimento e a reação que nasce da
personalidade. O foco não pode ser no defeito, na carência, mas no todo, pois a personalidade
vai sendo equilibrada como um todo, vai sendo compensada pelos processos de
desenvolvimento. Entretanto, o atendimento em escola especial estigmatizou esse público e o
tornou aquele que exclusivamente precisa de um atendimento diferenciado como se na escola
não houvesse diversidade. E isso leva o profissional da escola a enxergar primeiro a deficiência,
a defasagem.
O mesmo acontece com as famílias. O conceito de deficiência que foi construído através
dos tempos levou à crença de que pessoas com deficiência não têm condições de realizar tarefas
e assumir responsabilidades, assim como as demais pessoas. A entrevista realizada com a tia de
Cândido proporciona uma análise temporal acerca da aplicação dessa crença. Tudo começa com
a argumentação acerca das relações entre Cândido e sua mãe. A observação das fichas contidas
na pasta do aluno, apontou que havia a assinatura da mãe, com a ressalva de que a tia era
responsável por ele. Assim, esse questionamento foi levado à entrevistada:
Pesquisadora: E por que você é responsável por ele e pela Maria? Por que a Maria
não é responsável pelo Cândido?
Tia: É porque ela nasceu com problema. Ela tem um coágulo no cérebro e ela não
responde pelo Cândido. Eu que olho ela, porque ela é assim. Ela não sabe falar não,
não sabe falar sim. É uma casa para arrumar, eu ajudo ela arrumar. Às vezes, ela quer
ir para algum lugar, eu deixo ela ir e eu que olho ela, porque ela assim. O dinheiro
dela, eu recebo, compro as coisinhas que ela precisa.
Pesquisadora: Ela tem benefício?
Tia: Ela tem, ela me ajuda na compra. Ela precisa de um calçado, eu dou; precisa de
uma roupa eu dou. Estou arrumando o quartinho dela. Comprei uma televisão pra ela
pôr no quarto dela. Tem a cama dela, o DVD dela. A casa, eu pretendo, em falta
minha, deixar a casa pra ela, porque os meus meninos todos têm casa, os vizinhos não
gostam muito dela. Porque ela, a minha irmã, a mãe dela que criou meus filhos. Então,
a gente tem tudo, tem que deixar a casa pra ela. Porque ela é uma pessoa muito especial
na nossa vida. Que a Maria é como filha pra mim também. Eu tenho seis filhos, com
ela sete. E eu gosto demais dela.
Pesquisadora: E ela nunca quis trabalhar?
Tia: Ah, ela não dá saída muito no serviço, não. Ela vai fazer um arroz, ela queima o
arroz, que ela tem um coágulo no cérebro. E ela é muito esquecida. Até hoje, ela não
aprendeu a ler. Ela vai varrer casa, ela varre só no meio e ela não arrasta as coisas,
não. Roupa dela, ela não gosta de lavar. Se pedir pra lavar, ela gosta de deitar e ver
uma novela depois da escola. Ela gosta de ficar no canto dela. Ela sai da escola, arruma
cozinha pra mim, à tarde coa um café e deita, escuta um som, depois acorda e vai ver
novela. O ritmo dela é esse. De 15 em 15 dias, ela gosta de dar um pulinho lá no
Márcio e Heleno. Deixa ela ir, né. Só por que ela é da escola especial!? Ela tem que
ter uma vida normal, dançar no Márcio e Heleno. Às vezes, tem uma barraquinha,
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qualquer coisa assim, um cantor de fora também, deixo ela ir também. E o dia a dia,
eu vou vivendo.

Os relatos mostram que o impedimento para que a mãe se responsabilize pelo seu filho
é justificado através da doença “coágulo no cérebro”. Como Maria também é atendida na
instituição na qual foi realizada a pesquisa, foi possível verificar em sua pasta que o diagnóstico
dela é de deficiência intelectual. A tia assumiu a função de cuidadora de Maria e Cândido. É
atribuído a Maria o estigma da incapacidade de aprender, de ser independente e de produzir por
meio do trabalho. Assim, ela tem uma vida tranquila, cercada de zelo, e a família vai vivendo,
pois se acomodou com a situação.
Para Cândido, o prognóstico é melhor, pois, de acordo com os relatos da tia, seu
diagnóstico é de hiperatividade, o que faz com que ela enxergue melhores possibilidades.
Pesquisadora: E o Cândido, você acha que ele vai trabalhar? O que você pensa?
Tia: Ele falou que está com vontade de ficar, no ano que vem, aqui na oficina de
trabalhar. Assim, se Deus quiser, eu tinha vontade que ele ficasse na oficina da
instituição pra conseguir uma vaga pra trabalhar.
Pesquisadora: E ele recebe benefício?
Tia: Recebe não, ele é imperativo [sic]. Mas ele está indo bem na escola, gosta e me
ajuda. Faz faxina pra mim. Arreda, tira tudo debaixo das camas nos quartos, varre o
quarto tudo pra mim, varre a sala, tira pó da sala. Lava tudo bem lavadinho, varre a
cozinha. Se depender dele arrumar uma cozinha pra mim, ele arruma. E nós vamos
vivendo.
Pesquisadora: E quando vocês descobriram que o Cândido tinha uma deficiência?
Foi logo que ele nasceu ou foi depois?
Tia: Ah, foi quando ele, quando eu pus ele na aula, não. É capaz que ele tinha uns
quatro anos que ele veio para a instituição. Porque ele era um menino desinquieto,
ficava chorando, chorando. Aí, a doutora Márcia encaminhou aqui pra instituição.

Percebemos que a questão do diagnóstico fez toda a diferença na maneira como mãe e
filho foram tratados pela tia. Apesar de sua falta de esclarecimento sobre o conceito da
deficiência intelectual, a gravidade atribuída por ela à condição de Cândido e à da mãe, faz com
que ela atribua à mãe a situação de “coitadinha” e tenha expectativas positivas a respeito do
filho. Mas suas falas também revelam o desejo, bem-intencionado, de cuidar de ambos, de
oferecer-lhes aquilo que ela possui de melhor, o que resulta em uma liberdade cerceada, que
encarcera sua independência.
Esse estigma da proteção, do cuidado, foi o marco para a fundação das entidades
destinadas a atender especificamente às pessoas com deficiência. E as minhas vivências dentro
desse espaço segregado acabaram por construir a minha visão. Assim, na primeira análise,
enxerquei Cândido como alguém que não se via. Isso me fez deduzir que a visão que ele tinha
de si mesmo partia do conceito de alguém que tem dificuldade, baseando-se também nos
conceitos que “o outro” lhe imprimia. Baseei minhas informações nas relações entre Cândido
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e seus colegas, visto que acreditava que durante as entrevistas Cândido havia se mostrado muito
incomodado com o fato de os colegas estarem “mexendo” com ele, expressão usada com
frequência.
Pesquisadora: E os meninos da sua sala, você não fica com eles?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Por quê?
Cândido: Porque eu não gosto.
Pesquisadora: Você não gosta deles?
Cândido: Eu não gosto de ficar com eles.
Pesquisadora: Por quê? O que que eles fazem que faz você não gostar deles?
Cândido: Ah! Porque às vezes eles também mexem.
Pesquisadora: Eles mexem com você?
Cândido: Mexem, mas eu também mexo.
Pesquisadora: Mas o que é esse mexer? O que eles fazem? Como que eles mexem
com você?
Cândido: É porque zoam.

Realmente, Cândido colocou várias vezes que os colegas estavam mexendo com ele,
mas, em todas elas, demonstrou sua atitude, seu inconformismo, os quais não pude perceber,
pois eu estava focada em comprovar que Cândido era alguém excluído dentro da proposta de
inclusão. Também, identifiquei situações em que ele percebia o preconceito em relação à sua
“deficiência” e à sua raça.
Pesquisadora: Você acha que eles tratam você de maneira diferente dos outros?
Cândido: Às vezes, tratam bem; às vezes, tratam de outra maneira.
Psicóloga: Mas eles brincam contigo, às vezes te chamam, falam que você é da escola
especial?
Cândido: Não falam muito. Porque eu falo com eles: vocês gostariam que chamassem
vocês assim?
Pesquisadora: Aí, você se defende, né.
Cândido: Sim. Eu me defendo.
Psicóloga: E você liga se alguém te chamar assim, falar que você é da escola especial?
Cândido: Eu fico todo sem graça.
Psicóloga: Por quê?
Cândido: Porque eu tenho vergonha.
Psicóloga: Mas só dele te chamar: “Ô Cândido”, você já começa a brigar com ele?
Cândido: Sim. Ele começa a falar alguma coisa. Chamar eu de guri, eu falo tenho
nome.
Psicóloga: Você não gosta que te chama de guri?
Cândido: Não.
Psicóloga: Mas você sabe o que significa guri?
Cândido: Que não tem nome.
Pesquisadora: O que que eles falam para você, que você não gosta?
Cândido: Chamar de gorila, dessas coisas assim.
Cândido: De menos é gorila, macaco, filho da puta, aí não.
Psicóloga: Gorila, macaco, filho da puta, não.
Cândido: Aí, não pode, tirando isso.
Psicóloga: Por que que esse não pode?
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Cândido: Porque gorila é racismo. Racismo. Macaco e gorila é racismo.

Após revisar minha primeira análise, acredito ter passado por uma metamorfose. Fiquei
um tempo no casulo, contorcendo-me com medo de mudar, de assumir minhas verdadeiras
crenças e perceber as incoerências. Mas a pesquisa, a investigação e a busca pelas pistas me
fizeram romper o casulo. É por isso que esses mesmos extratos da fala de Cândido me revelam,
agora, que é “o outro” que tem essa visão de inferioridade acerca de Cândido. O referencial
teórico aponta que Bakhtin examina a relação do eu-para-mim, que se relaciona ao como me
vejo, como me percebo, é a minha consciência; o eu-para-os-outros, que trata de como eu me
vejo aos olhos dos outros; e, por último, o outro-para-mim, que é a minha percepção sobre o
outro. Embora todas essas percepções sejam constitutivas da nossa identidade, os extratos
retirados da fala de Cândido apontam que ele se vê como alguém que tem dificuldade de
aprender, de forma que ele se envergonha quando falam da escola especial, mas mostram
também que ele percebe as provocações dos colegas, as situações de preconceito e não se inibe
diante delas. Pelo contrário, enfrenta, defende-se, entendendo, inclusive, que o racismo é uma
ação inaceitável. Essa situação não o encarcera, visto que não o condena a afastar-se desse
ambiente. Ele participa do discurso na medida em que coloca suas angustias, questiona,
incomoda-se e, sobretudo, quando quer modificar a situação.
4.3 Percepções em relação ao processo de aprendizagem
A aprendizagem de Cândido tem como marca central a “dificuldade”, já que, em vários
momentos da entrevista, ele se coloca como alguém que “tem dificuldade” e mostra-se
incomodado por não conseguir aprender os conteúdos ensinados para todos os alunos. A priori,
parecia-me que Cândido enxergava sua dificuldade como o único entrave para o seu
desenvolvimento, tanto que ele não conseguia relacionar outros fatores a esse processo, estando
em si mesmo o motivo do não aprendizado, o que estava acarretando um desinteresse pelas
atividades e pela própria escola.
Pesquisadora: E o que você não gosta de fazer. Tem alguma coisa que você não
gosta?
Cândido: As coisas da escola.
Pesquisadora: É.
Cândido: Sim, os exercícios.
Pesquisadora: As tarefas?
Cândido: É, eu não gosto de fazer.
Pesquisadora: Por que você não gosta?
Cândido: Porque eu tenho dificuldade. E é difícil.
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Contudo, reconhecer a dificuldade faz parte do processo de aprendizagem. E Cândido
tem usado isso a seu favor. Retomar e rever é essencial, pois trazem nova pista: o acesso aos
cadernos de anotações do aluno me fez perceber que ele copia e faz tudo o que é dado na escola
mesmo que precise recorrer à ajuda de algum colega. Assim, ele cria suas estratégias para
escapar das armadilhas que o sistema de ensino lhe impõe. Portanto, isso não o desmotiva, mas
impulsiona a capacidade de iniciativa, de discernir entre o que gosta ou não de fazer, como
demonstra o extrato a seguir:

Pesquisadora: O que você faz durante a aula?
Cândido: Copio.
Pesquisadora: Copia do quadro?
Cândido: Sim. Às vezes, não faço exercício, porque é difícil.
Pesquisadora: Ah, quando é difícil, você não faz?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E você consegue ler o que você copia?
Cândido: Eu? Eu não leio quando copio.
Pesquisadora: Você não lê? Você só copia?
Cândido: Não. Para a prova, eu leio.
Pesquisadora: E como é que você faz a prova?
Cândido: A prova?
Pesquisadora: É.
Cândido: Estudo.
Pesquisadora: E na hora da prova, como é?
Cândido: Às vezes, é difícil. Lembro só de algumas coisas. Mas das outras, não.
Pesquisadora: Mas você consegue ler a prova ou não?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Você consegue ler as perguntas da prova?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E na hora de dar as respostas, você consegue ou não?
Cândido: Na hora de dá resposta?
Pesquisadora: É.
Cândido: Não.
Pesquisadora: Não consegue?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Então, isso te deixa chateado?
Cândido: Sim. Quando dá aqueles negócios assim grandão, não consigo ler, não.
Pesquisadora: Você consegue ler perguntas pequenas?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Entendi.
Cândido: Quatro linhas. Cinco linhas. Por aí. E às vezes, dou conta.

Cândido participa da aula: ele copia tudo o que é passado no quadro, só não faz os
exercícios que não entende, estuda para a prova, fica chateado quando não consegue uma boa
nota ou a conclusão dos exercícios e tem até uma solução para aquilo que não dá conta, visto
que, segundo ele, se as questões fossem mais claras e precisas, ficaria mais fácil para que ele
entendesse.
A primeira impressão que tive de Cândido me fez trabalhar as ideias de Vigotski de
forma desfavorável. Parti da ideia de que Vigotski defende que há uma diferença entre o que o
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aluno já sabe (as habilidades que ele domina sozinho) e o que ainda não sabe, mas está próximo
de saber (porque já consegue realizar com a ajuda de alguém), e que no caminho entre esses
dois pontos é que o aluno pode se desenvolver mentalmente por meio da interação e da troca
de experiência. Utilizei esse conceito para dizer que os conteúdos que são apresentados a
Cândido estão muito distantes dos conceitos que ele já desenvolveu e, no lugar de se tornar um
desafio, acabam se tornando uma frustração. Tomando como exemplo o conteúdo desenvolvido
da disciplina Matemática, ao analisar os exercícios realizados com a psicóloga, constatei que
ele estava em processo de domínio das quatro operações (consegue realizar as operações
utilizando uma representação no caderno e com intervenção). A observação das “avaliações de
aprendizagem”38 realizada durante a entrevista demonstrou que o conteúdo avaliado na
disciplina foi raiz quadrada, frações e equações, o qual Cândido precisava aprender somente
com a explicação que a professora realizou no momento da aula. Em diversos momentos, ele
colocou que não consegue fazer perguntas para esclarecer suas dúvidas e também afirma que
copia as respostas do quadro ou dos colegas. Dessa forma, por não conseguir aprender durante
essa explicação e por não haver uma intervenção positiva, o que ocorreu foi uma reação de
aversão. Desse modo, quando ele foi questionado acerca das atividades da avaliação de
aprendizagem, demonstrou esse sentimento.

Cândido: Ah não, essa aí foi horrível.
Pesquisadora: Foi horrível!
Cândido: Não dá para aprender!
Pesquisadora: Qual o conteúdo dessa prova?
Cândido: É método da adição. Equação do 8º ano que ela não terminou de passar.
Pesquisadora: Essa você tem muita dificuldade?
Cândido: Tenho.
Pesquisadora: E essa aqui?
Cândido: Essa? Há um pouco. Essa daí tem fatoração.
Pesquisadora: Essa você consegue fazer?
Cândido: Fatoração, isso?
Pesquisadora: Você consegue fazer?
Cândido: Acho que são só essas duas questões aqui e fatoração mais ou menos.

Tive um pensamento pautado nos ideários de nosso sistema escolar, que determina
conhecimentos específicos para cada etapa/fase do ensino e que exclui aqueles que não se
adequam aos objetivos propostos. Cândido pode não ter aprendido as quatro operações, mas
condená-lo a executar repetições exaustivas com a finalidade de que decore a tabuada também
vai gerar frustrações. De fato, o que sua fala revela é que ele conhece o conteúdo que foi
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As avalições de aprendizagem mencionadas encontram-se nos anexos VI e VII.
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abordado na prova (equação do 8º ano, método da fatoração), ao qual ele não teria acesso se
permanecesse estagnado no estudo das quatro operações.
Quando me limitei à perspectiva daquilo que Cândido não sabia, constatei que sua
aprendizagem estava sendo reduzida à mera figuração mediante uma nota que não é reflexo da
aprendizagem. Durante as entrevistas, o aluno demonstrou empatia pelas aulas de Inglês devido
ao fato de ser um conteúdo fácil, sobre o qual afirma ter conhecimento. Contudo, o extrato a
seguir me fez crer que o conhecimento não havia ocorrido.

Pesquisadora: Por que você gosta de inglês, mesmo?
Cândido: Das matérias dela.
Psicóloga: Sim. Por quê?
Pesquisadora: Como é a prova39 dela?
Cândido: A prova dela é fácil.
Psicóloga: Como que é a prova dela?
Cândido: Forma negativa, interrogativa e um pouquinho de texto. Só isso. Só e os
verbos.
Psicóloga: E sua nota é boa?
Cândido: Sai na média. Sai um a mais na média.
Psicóloga: Sai até um a mais na média?
Cândido: Sim. Ano passado, eu até fechei a prova dela.
Psicóloga: É?
Cândido: Sim.
Psicóloga: Que chic.
Cândido: Eu já perdi média só nas duas provas dela, depois não perdi mais.
Psicóloga: Então, me fala uma coisa em inglês.
Cândido: Inglês?
Psicóloga: É.
Cândido: It. Worry.
Psicóloga: E o que é isso?
Cândido: It é nome de pessoa.
Psicóloga: Você sabe falar “Meu nome é Cândido”?
Cândido: Eu?
Psicóloga e Pesquisadora: É, em inglês.
Cândido: Não.
Psicóloga: Ainda, não.
Cândido: Não.
Psicóloga: Você sabe só falar...
Cândido: Não sei falar em inglês, não. Só sei fazer exercício.
Psicóloga: Só fazer os exercícios?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E ela te explica os exercícios ou não?
Cândido: Ah, eu copio do quadro e tento fazer igualzinho.
Psicóloga: Entendi.
Cândido: Explicar, eu explico para todo mundo.
Psicóloga: E contar, você sabe contar em inglês?
Cândido: Contar os números? Não.
Psicóloga: Também, não? Mas escrever?
Cândido: Escrever os números?
Psicóloga: É. Você sabe qual é o nome?
Cândido: Ah. Nem sei.

39

A avaliação de inglês encontra-se no anexo VIII.
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Em minha primeira análise, não levei em conta que nesse trecho Cândido foi conduzido
a demonstrar que não sabe inglês e também nem me atentei para a análise da forma como o
conteúdo de inglês é ensinado na escola comum. Retomando minha própria experiência, posso
dizer que não saí do segundo grau sabendo falar inglês. Pelo contrário, com ressalvas, posso
dizer que sabia somente o verbo “to be”. Então, o que promovi foi um ataque a uma das áreas
da cognição que podem sofrer prejuízo quando se trata de uma pessoa que tem deficiência
intelectual, que é a memória. Agora, parece-me louvável que Cândido tenha um desempenho
favorável em uma disciplina, a qual tem como base justamente a memorização do conteúdo.
Ele não decorou os números em inglês, nem as cores ou o significado das palavras
isoladamente, mas conseguiu algo que eu consideraria mais difícil: compreender a lógica do
exercício dado pela professora e aplicá-la na avaliação, o que gerou uma nota satisfatória.
Ainda em outro momento das entrevistas, no qual Candido referia-se à disciplina
História, ele mencionou que a prova foi em dupla e comparei sua participação à de um
espectador que ficou assistindo ao colega transferir os conhecimentos dela para o papel,
cabendo a ele uma mera assinatura, comparação essa que foi baseada na fala seguinte:

Pesquisadora: E as matérias hoje? Você falou que foi tudo bem na prova. Como é
que foi essa prova?
Cândido: A prova? Foi em dupla. A Lívia sabia.
Pesquisadora: Ah, foi a Lívia quem fez?
Cândido: Sim. Era para eu fazer. Eu assinei só meu nome também.

Trata-se de uma análise inconsistente visto que a proposta de trabalhar em duplas partiu
do professor, o que não deu a Cândido possibilidade de escolha.
Atribuir somente um ponto de vista às situações analisadas me levou à conclusão de que
as habilidades cognitivas de Cândido não vão sendo estimuladas e que ele estava se
distanciando do processo ensino-aprendizagem e sendo imerso em um mundo de faz de conta,
no qual os educadores fingiam que davam as mesmas oportunidades a todos alunos, quando
ofereciam-lhes um conteúdo comum, e como não queriam enxergar que esse ou aquele aluno
não conseguia assimilar adequadamente, simplesmente fingiam não ver, como foi destacado no
trecho a seguir:
Pesquisadora: E a outra aula? Você falou que teve aula de Ciências.
Cândido: A de Ciências? Ela leu uma página e deu um exercício. De um ao 12.
Pesquisadora: E você sabe o que ela leu? O que tinha nessa atividade? Sobre o que
era?
Cândido: Lembro da estufa, o efeito, só isso.
Pesquisadora: Ah, o efeito estufa.
Cândido: Efeito estufa.
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Pesquisadora: Ah! Legal.
Cândido: Eu copiei do menino, do Ismael Cristian.
Psicóloga: O que você copiou dele?
Cândido: A resposta.
Psicóloga: Qual era a resposta?
Cândido: Um ao oito, que nós fizemos, letra A.
Psicóloga: Você copiou tudo dele?
Cândido: Copiei do um ao oito.
Psicóloga: E a professora viu que você copiando?
Cândido: Viu, nada. Nem ligou. Deve ter visto, nem ligou.
Psicóloga: Não liga, não?
Cândido: Liga não.

Com certeza, o pensamento exposto nessa análise partiu da minha experiencia na escola
especial, a qual me motivou a defender que o aluno não aprende na escola comum sem um
trabalho diferenciado. E é difícil combater esse pensamento após tanto tempo de imersão nesse
universo. Somente agora, consegui me ver como personagem opressor dentro dessa trama,
pensamento esse que me libertou. Assim, consegui perceber que a aprendizagem de Cândido
não tem nada de faz de conta, pois, sempre que questionado acerca dos conteúdos trabalhados
nas matérias, ele sabia falar algo sobre o que estava aprendendo. No caso anterior, ele sabia que
era o efeito estufa. Talvez, o que aconteça é que ele não dê conta de copiar e responder no
mesmo tempo que os demais colegas. Assim, “dá o seu jeito”, copiando do colega que já fez,
ou talvez não consiga fazer uma interpretação mediante perguntas e respostas. Mas ele se faz
presente na aula estando atento ao que a professora explica, demonstrando ter conhecimento
dos temas abordados, copiando e interagindo com os colegas. Então, dizer que o professor finge
que ensina e o aluno finge que aprende é restringir análise, pois, mesmo que os professores
ainda trabalhem com muitas incógnitas, algumas respostas vão surgindo no decorrer do
processo. No caso, por exemplo, da recorrência ou não a um ensino diferenciado, podemos ver
que as pessoas com deficiência estão expressando suas opiniões, o que pôde ser devidamente
constatado na entrevista com a professora de Matemática:

O que dificulta pra gente é o saber lidar. Temos a nossa dificuldade. A gente tem que
trazer coisas diferenciadas, mas a maioria dos alunos têm essa rejeição. Eles não
aceitam trabalhar diferenciado. Eles querem fazer o que a turma está fazendo. Tanto
que do Cândido eu não trabalho diferenciado, eu trabalho com ele a mesma coisa,
porque ele me acompanha em sala de aula. Ele tem a dificuldade dele de não saber
fazer as contas, não saber contar, mas é um menino interessado, que procura sempre
se interessar pelo que a gente está fazendo (Professora de Matemática).

Pelo relato da professora de Matemática, podemos averiguar que não é somente uma
reinvindicação de Cândido e que a professora está atenta ao que seus alunos estão dizendo. Ela
ouve a voz de outras pessoas com deficiência que estão clamando por não serem tratadas de
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maneira desigual, como incapazes. Embora considerando que as diferenças no processo de
ensino e aprendizagem se devam exclusivamente a questões ligadas à deficiência, e não a toda
turma, em sua diversidade, nesse caso, ela conseguiu ouvir as vozes das pessoas com
deficiência, entendendo que o trabalho diferenciado, nessa perspectiva, segregava os alunos, e
isso trouxe uma mudança de atitude em relação à condução de seu trabalho. Porém, esse fato
ainda parece isolado dentro do contexto, visto que, quando analisamos a visão das professoras
entrevistadas acerca de Cândido, elas o reconhecem como alguém esforçado, mas não alguém
capaz. Eis o posicionamento de ambas em relação ao aluno:

Dedicado. Em relação ao restante da turma, é um aluno muito dedicado. É um aluno
muito esforçado, ele pergunta. Ele tem dúvida e pergunta. Na hora da prova, se ele
tem alguma dúvida, chama a gente pra poder estar sanando aquela dúvida. Assim, de
esforço em relação a ele, ele tem muito. Muito, muito, muito esforçado mesmo
(Professora de Matemática).
No início, ele estava assim, tipo que meio apaixonado por meninas. Então, ele tinha
aquela crença dele, mas a gente sabe que é por causa da deficiência. E toda criança
deficiente tem um aguçado, né. O sexo meio aguçado. Então, ele mexia muito com as
meninas tudo, mas depois parou. Então, ele fala que a menina é namorada dele, vai
casar com ele, e as meninas também acabam brincando. Então, um dia, até que eu
chamei atenção em sala. Foi até que ele faltou. Eu falei com as meninas, vocês param
com isso, porque vocês tão criando nele uma esperança. Então, acho que isso não é
legal para ele, né. Então, até pedi que parassem. Em relação à aceitação, na sala, ele é
bem aceito (Professora de Matemática).
O Cândido é simpático, é paciente, é atencioso e se esforça muito para aprender. É um
menino muito educado. Ele interage com os colegas numa boa. Ele sabe lidar com
várias situações. Quanto à aprendizagem, ele se esforça bastante. Ele não pode, assim,
conseguir no mesmo nível que os outros alunos conseguem, mas se esforça bastante.
É preocupado e é bem interativo. Se tem dificuldade, chega na gente, pergunta,
consegue explicar onde está a dificuldade dele para a gente explicar. Se está errado,
faz de novo, tem muita boa vontade (Professora de Inglês).

A fala de Cândido nos revela que ele não quer ser visto como alguém esforçado, pois
isso o leva ao estigma da dificuldade. Ele tem sede de aprender e demonstra isso a todo
momento, especialmente na fala seguinte, que está sendo retomada devido à sua importância:
Pesquisadora: E você acha que você aprendia mais na escola especial40 ou na escola
que você está agora?
Cândido: Nem mais na escola especial, nem mais na escola comum41.
Pesquisadora: Então, você acha que na escola você não aprende?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Por quê?
Cândido: Porque eu tenho dificuldade.

40
41

A expressão em destaque foi usada em substituição ao nome da instituição por questões éticas.
Idem à anterior.
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Trata-se de uma fala de fundamental significância, pois aponta a carência que Cândido
encontrou em ambas as escolas: elas não lhe proporcionaram o conhecimento da maneira como
ele buscava. Para transpor a barreira da dificuldade de aprender, a família encaminhou Cândido
para a aula particular. Porém, segundo o que ele denuncia, há uma tentativa de mascarar a
aprendizagem.

Pesquisadora: Como foi a aula particular, a professora falou a resposta para você ou
você fez sozinho e ela só orientou?
Cândido: Ela fez na folha e deu para eu copiar no caderno.
Pesquisadora: Ah, e aí você acha que assim você aprendeu?
Cândido: Eu?
Pesquisadora: É.
Cândido: Não.
Pesquisadora: Não? Como você acha que deveria ser? Para você aprender?
Cândido: Estudar. Aquela forma de delta.
Pesquisadora: Para você aprender...
Cândido: As matérias dela, que vão cair na prova.
Pesquisadora: A fórmula, você queria aprender a fórmula?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Isso você não sabe?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E a professora particular, ela sempre faz isso? Ela sempre passa as
coisas para você copiar?
Cândido: Para eu copiar?
Pesquisadora: Ou ela te ensina algumas vezes?
Cândido: Só faço a tarefa, não passa as coisas para copiar, não.
Psicóloga: Mas as respostas da sua atividade, é ela que faz e te dá as respostas ou ela
te ensina a chegar nas respostas?
Cândido: Não, ela faz e dá.

Nesse caso, quando a professora dá as respostas em uma folha para Cândido copiar, ela
rouba dele a possibilidade de desenvolver o raciocínio. E ele percebe isso e relata o que ele
necessita nesse cenário. Ele quer aprender as fórmulas, quer estudar. Sua fala denuncia seu
desejo de aprender e sua capacidade de questionar as situações adversas.
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Considerações finais
Ao chegar à etapa final desta pesquisa, percebo que muitas das minhas inquietações
acerca da inclusão escolar da pessoa com deficiência intelectual foram respondidas. Abraçar a
trajetória escolar de Cândido e deixar-me afetar pelo conteúdo de sua fala foram os fatores que
fizeram a diferença neste processo de descoberta. As minhas raízes foram plantadas na
educação especial e o movimento da inclusão me fez passar por um período de grande
turbulência. Estudar o processo de escolarização de Cândido proporcionou uma revisão da
minha carreira profissional.
Tanto o aluno Cândido quanto a profissional Elaine foram vítimas de um sistema
excludente, segregador. Estivemos em lados opostos: eu promovendo a segregação e ele sendo
excluído. Durante anos, dediquei meus estudos participando de congressos, cursos e até
realizando palestras em defesa de que o ideal de escolarização para a pessoa com deficiência
intelectual seria a escola especial. Cândido passou pelo cunho de uma avaliação destinada a
classificá-lo como deficiente intelectual e selar seu destino no ensino especial. Esse modelo
perpetuou por anos e podemos comprovar no percurso escolar de Cândido que ele ingressou na
escola especial devido à deficiência intelectual e permaneceu até a oferta de ensino findar, visto
que as avaliações satisfatórias não serviram de base para seu encaminhamento ao ensino
comum.
A oportunidade de rever minhas próprias conclusões foi um exercício singular,
especialmente ao analisar a minha própria análise durante a realização da pesquisa. Procurei
reproduzir esse processo, a fim de que outros profissionais que venham a interessar-se pela
pesquisa tenham a oportunidade de aprender com meus tropeços e fazer suas próprias análises.
Ao entrevistar os professores de Cândido, foi possível perceber que a inclusão ainda gera
inquietações e carece de um olhar pautado naquilo que o aluno conquistou, e não nas suas
dificuldades.
Talvez, o primeiro passo a ser dado seja ouvir o que o aluno tem a dizer. O universo
escolar foi atropelado por uma avalanche de disciplinas, conteúdos e prazos. E, muitas vezes,
não há espaço para que o aluno, que é o personagem central do processo, possa colocar suas
opiniões.
As conversas com Cândido mostram que há muito a aprender quando nos dispomos a,
de fato, escutar. A todo momento, Cândido se faz presente com opiniões e ações. Contudo, são
“os outros” que parecem não ouvir. Alguns colegas de turma usam de pejorativos para provocálo, dizendo que ele é da “escola especial” ou chamando-o de “gorila, macaco”. Portanto,
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imprimem o preconceito contra a deficiência e sua raça. As professoras usam muitos adjetivos
para descrevê-lo: esforçado, dedicado, tranquilo, simpático, paciente, atencioso, mas não
descrevem suas habilidades em relação à aprendizagem. Além disso, a professora de
Matemática mostra que Cândido tem “o sexo meio aguçado”, característica que muitas vezes é
atrelada à pessoa com deficiência. Ela toma uma atitude arbitrária quando discute com a turma
um problema que deveria ser direcionado a Cândido. Dessa forma, reforça ainda mais o estigma
de que deficiência é sinônimo de imaturidade e inadequação. A psicóloga também reforça esse
estigma quando tenta afirmar ser comum que a pessoa com deficiência intelectual estude na
escola especial e quando coloca a opinião da família em primeiro lugar sem levar em conta o
que Cândido deseja. Enquanto pesquisadora, em um primeiro momento, também enxerguei
Cândido com o pensamento pautado na vigência do modelo tradicional de ensinoaprendizagem, no qual prevalecem os modelos caritativo e médico da deficiência nas
orientações quanto ao processo de escolarização.
Mesmo diante desse quadro, no qual as pessoas que fazem parte da vida escolar de
Cândido ainda caminham entre erros e acertos, podemos vislumbrar as suas conquistas, que
ganham uma força ainda maior, pois se devem a seus próprios méritos. Temos diante de nossos
olhos um aluno que não se abate diante das provocações dos colegas, mas que toma atitude e
se posiciona no discurso. Ele até deu a dica para os professores: quer questões mais objetivas,
pois “Quando dá aqueles negócios assim, grandão, não consigo ler, não [...]. Quatro linhas.
Cinco linhas. Por aí. E, às vezes, dou conta”. Ele se mostrou atento aos conteúdos ministrados
e consegue relatar o que foi trabalhado em cada aula anterior às entrevistas. Também, afirma
que quer aprender as fórmulas. Por isso, ele se recusa a fingir que aprende quando a professora
particular lhe passa as respostas. Aponta para a psicóloga que sabe bem a diferença entre estudar
na escola especial e na escola comum. Portanto, esta foi uma oportunidade de perceber que a
pessoa com deficiência intelectual está caminhando e construindo uma postura de autogestão e
autodefesa.
Este estudo também possibilita perceber como os diversos personagens que fazem parte
da trajetória escolar da pessoa com deficiência intelectual podem contribuir para favorecer ou
para burlar o processo de inclusão, uma vez que o acolhimento e a plena aceitação do estudante
podem romper com algumas barreiras atitudinais e criar oportunidades de interação que
favoreçam novas possiblidades de aprendizagem e desenvolvimento.
A inclusão é possível e abre várias possibilidades de aperfeiçoar e melhorar a educação
na escola e beneficiar todos os alunos que têm ou não deficiências. Porém, é importante que
todos aqueles que estão envolvidos no processo de inclusão escolar estejam dispostos a
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enfrentar e aceitar o novo, o diferente e as inovações. É necessário que se mudem as atitudes
frente ao outro. Não podemos nos colocar no lugar do outro, pois cada pessoa ocupa um lugar
do qual tem a sua visão única. Mas podemos mudar a maneira de enxergar o outro tirando o
foco da dificuldade e conduzindo-o para as capacidades.
O discurso com a finalidade de embargar a educação inclusiva precisa ser abolido. Não
é possível mais justificar que a inclusão não acontece por que a escola não está adaptada, por
que os currículos são conteudistas ou por que os professores não estão capacitados. A inclusão
escolar é fato. É preciso cumprir o dever de incluir “todos” no espaço escolar sem qualquer
vestígio de discriminação, respeitando suas diferenças e dando espaço para a diversidade.
A fala de Cândido revela que a pessoa com deficiência intelectual está incomodada com
as nomeações e classificações. Então, é hora de repensar nossas preocupações de caráter
identitário e questioná-las. Quando concebemos uma identidade anormal à pessoa com
deficiência intelectual, estamos reafirmando, entre nós e ela, a barreira que historicamente nos
separou e a condenando a permanecer do outro lado da margem. Quando eliminamos os
estereótipos e rótulos, promovemos o estreitamento dos laços e apostamos na relação com o
“outro” como alguém que se quer conhecer. Um bom começo para conhecer a pessoa com
deficiência intelectual é aprender a escutar e a acreditar que esse é um momento de capacitação,
de aprendizado. Essa não é uma constatação apenas para a pessoa com deficiência intelectual,
mas para todas as pessoas, na busca, efetivamente, de uma educação para todos e todas.
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APÊNDICE I – Quadro – Pontos de destaque dos artigos e pôsteres selecionados
AUTOR

QUESTIONA

DEFENDE

DESAFIO

Mantoan

Idade mental versus

Fusão dos sistemas de ensino

Buscar respostas pedagógicas

(1998)

idade cronológica.

comum e especial.

para a competência intelectual,

ANO

autonomia, papel do meio social
na produção das incapacidades.
Zêzere

Discute

a

inclusão

(2002)

como uma nova forma

Todas as crianças devem ser

Ir além da presença física,

incluídas.

havendo alteração em todo plano

de ESTAR e SER

educativo.

social, a sociedade
inclusiva.
Sanches

A

inclusão

(2005)

forma

do

como

A

importância

aluno

investigação no processo de
da

da

Usar a investiga-acção para criar
o próprio saber.

somente frequentar a

construção

educação

escola.

inclusiva.

Mendes

A inclusão escolar

Movimento da inclusão é

Dar legitimidade ao movimento,

(2006)

como modismo e as

importado

Estados

a fim de que represente as lutas e

mazelas da inclusão

Unidos da América e através

conquistas das crianças e jovens

no Brasil.

dos

com necessidades educacionais

dos

documentos

internacionais.

especiais.

Ferreira

A centralização das

A importância de estudar as

Vencer o preconceito, a pratica

(2007)

mudanças

praticas pedagógicas.

da homogeneidade.

As políticas públicas

Baseadas em pesquisas de

Promover mais questionamentos

de

inclusão

outros autores, mostram que

e discussões acerca da educação

educacional, as ações

há avanço em relação às

inclusiva.

político-

ações político-educacionais e

administrativas e as

propostas pedagógicas em

de

busca

pedagógicas

em

métodos, técnicas e
programas.
Oliveira

e

Leite (2007)

caráter

pedagógico.

de

uma

educação

inclusiva, mas que ainda são
tímidas.

Besen

e

Situações de exclusão

Inclusão da pessoa com

Fischer

da

deficiência na rede regular

(2007)

deficiência.

Lopes

As

(2007)

ocorridas na escola.

pessoa

com

Vencer situações de exclusão.

comum de ensino.
exclusões

A culpa pela reprovação e

Desmistificar as concepções que

repetência é dada à carência

os professores possuem sobre a
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do aluno, a falta de estrutura

escola,

da escola, não se dando

trabalham e os alunos.

importância

a

a

realidade

onde

questões

pedagógicas.
Silva (2010)

Os

paradoxos

da

Uma educação para todos.

Romper

inclusão.

com

a

valorização

exacerbada das técnicas, com a
proposta

de

metodologia

e

planejamento especifico para as
pessoas

com

educacionais

necessidades
especiais,

que

ressaltam as diferenças.
Gardou

A

forma

como

a

Exclusão é reflexo de um

Tornar a sociedade mais flexível

(2011)

deficiência é tratada

meio onde os saudáveis se

para que seu funcionamento seja

em nossa cultura.

aproximam dos prazeres e

modificado e, de fato, haja

privilégios exclusivos.

inclusão.

Sanches

O que é incluir, a

Escola inclusiva como escola

Utilizar

(2011)

partir da elencagem e

em movimento, onde todos

como estratégia formativa de

superação

participam, com abertura e

professores.

de

barrreiras.
Silva (2011)

A

a

investigação-acção

flexibilidade de ações.

integração

na

A inclusão não deve ser

A

educação especial e

apenas um espaço comum,

continuada do professor para

no

mas

efetivação da inclusão.

atendimento

individual dentro da

oportunidade

de

investigação

e

formação

aprendizado significativo.

sala do aluno, com
professor
especializado.
Kassar

Papel

(2011)

brasileiro
políticas

Bezerra

e

do

governo
junto

às

A existência do jogo de

Construção de uma sociedade

forças na sociedade.

inclusiva levando em conta os

públicas

impactos dos diferentes setores

destinadas às pessoas

na

elaboração

com deficiência.

públicas.

de

políticas

A pedagogia inclusiva

Educação

inclusiva

Fazer uma reflexão constante a

Araújo

com base em teses de

apresenta-se como uma vara

fim de direcionar a caminhada

(2011)

Saviani (2000).

torta e curvada, deformada

dos educadores.

em

razão

do

ambiguidades,

peso

das

exigindo

radicalidade das reflexões
pedagógicas para endireitala.
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Kassar

Os desafios de uma

As preocupações econômicas

Propor políticas que realmente

(2011)

educação

determinaram as políticas de

sejam

inclusão.

estabelecimento da garantia de

dentro

especial
da

atual

política de educação

compatíveis

para

o

direitos sociais.

inclusiva do Governo
Federal.
Rossato

e

As

concepções

de

Uma

concepção

de

Modificar o sistema que salienta

Leonardo

educadores sobre a

deficiência que enxergue a

a individualidade eficiente ou

(2011)

deficiência

pessoa em primeiro lugar.

deficiente

intelectual.
Nunes,

pessoa

com

deficiência.
e

O que tem sido disseminado

O professor deve observar mais

recursos para ensinar

nos trabalhos do GT 15 da

o processo de aprendizagem do

Walter

o

ANPED sobre o ensino para

que o produto da mesma.

(2011)

deficiência

pessoas

intelectual.

intelectual.

Silva,

Legislação brasileira

Estabelecimento de diretrizes

Vencer o medo, ser ousado,

Gonçalves e

acerca da inclusão dos

e ações políticas visando a

prudente, sensato, para que se

Alvarenga

portadores

efetiva

construa

(2012)

necessidade

portadores de necessidades

educacionais

educacionais especiais nas

especiais no ensino

classes regulares.

Braun

Procedimentos

da

e

aluno

com

de

com

deficiência

inclusão

dos

uma

realidade

inclusiva, de fato.

regular sob a ótica de
professores

e

coordenadores
educacionais.
Vieira

e

Concepções,

Há maior participação das

Promover

a

Denari

sentimentos e atitudes

pessoas

variadas

informações

(2012)

de

junto

inclusão

para

crianças

deficientes

não
sobre

com
às

deficiência

pessoas

não

deficientes, quando há mais

articulação

das
sobre

desencadear

mudanças de atitude.

inclusão.

aceitação.

Santos

A aprendizagem da

A estimulação apropriada

A pesquisa como fonte de

(2012)

pessoa

favorece a aprendizagem.

mudança de concepções.

com

deficiência.
Rahme

A política de inclusão,

Nos

três

países:

há

(2013)

partindo

da

proximidades históricas dos

dinâmicos processos em jogo na

integração, no Brasil,

movimentos sociais e as

construção do discurso inclusivo

Itália e EUA.

políticas

e a pluralidade de fatores que os

educacionais

partem da integração.

Entender

movem.

os

múltiplos

e
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Lago (2013)

Os

benefícios

do

Comprova com a pesquisa

colaborativo

que houve avanços tanto no

para o aluno com

aspecto pedagógico quanto

deficiência

na socialização.

ensino

Realização de novas pesquisas.

intelectual.
Leonel

e

A

aprendizagem

Leonardo

desenvolvimento

(2014)

alunos

e
de

com

deficiência

A

aprendizagem

e

Proporcionar um ensino que, de

desenvolvimento a partir da

fato promova a aprendizagem,

perspectiva

tendo

histórico-

o

professor

cultural.

mediador.

O termo carrega sentidos de

Compreender

valorização do setor privado

operacionalizar mudanças.

como

intelectual.
Michels

e

O

termo

“sistema

Garcia

educacional

(2014)

inclusivo”

e

as

na educação e confunde a

implicações de seu

noção de sistema educacional

uso

com a proposição de sistemas

em

meio

às

contradições sociais.

o

termo

e

operacionais de gestão e
controle

da

educação

nacional.
Nunes, Saia

As

e

escola,

Tavares

(2014)

relações

entre

O que suscita o preconceito

Vencer as barreiras criadas para

família,

no preconceituoso não é o

impedir a inclusão.

partindo da educação

que o discriminado é, mas o

especial

que representa.

na

perspectiva inclusiva.
Costas,

O senso comum que

A educação inclusiva não se

Desfazer

o

imprime

relação

restringe ao público alvo da

inclusiva

=

educação

educação especial, mas deve

pessoas

com

e

ser garantia de educação de

trabalhar

deficiência.

qualidade para todos.

inclusiva para todos.

Carneiro

A

O conceito de deficiência

Proporcionar

uma

(2015)

intelectual

intelectual

ambiental”

favorável

Honnef

e

Breitenbach

entre

(2015)

inclusiva

a

deficiência
como

produção social.

tem

sofrido

mito

(educação

educação

para

deficiência)

rumo

à

e

educação
“nutrição
ao

evoluções no Brasil, mas

desenvolvimento das pessoas

ainda

com deficiência intelectual.

prioriza

atributos

individuais quantificáveis
Mariussi,

As contribuições da

A luta pela defesa dos

Explorar o campo da educação

Gisi e Eyng

escola para efetivação

direitos

com

inclusiva para que a garantia de

(2016)

dos direitos da pessoa

deficiência ainda está em

direitos seja mais do que colocar

com deficiência.

construção pois apresenta

dentro da escola e efetivar a

fragilidades.

matrícula.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

da

pessoa
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APÊNDICE II – Termo de assentimento do menor

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Educação Inclusiva do ponto de
vista da pessoa com deficiência intelectual. Sua mãe e tia permitiram que você participe.
Queremos saber o que você pensa da inclusão escolar, que é a sua saída da escola especial para
a escola em que você está agora e também compreender quais são as facilidades e dificuldades
que você tem encontrado na escola hoje. Você foi escolhido pois está frequentando o Ensino
Fundamental e já passou pela escola especial e hoje está na escola comum. Você não precisa
participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir. A
pesquisa será feita na ____________________________________, onde serão realizadas
entrevistas. Para isso, será usado um celular, no qual serão gravadas essas entrevistas. O uso
do celular é considerado seguro, mas caso aconteça algo errado ou tenha dúvidas, você pode
me procurar pelo telefone ________________. É importante que você saiba que esta pesquisa
respeitará as normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Mas há
coisas boas que podem acontecer como as pessoas entenderem o que podem fazer para que as
pessoas que saem da escola especial e vão para a escola comum encontrem mais aceitação e
menos dificuldade. Se for necessário darei a sua tia o dinheiro suficiente para transporte, para
também acompanhar a pesquisa. Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não
falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os
resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar o seu nome. Quando
terminarmos a pesquisa ela será apresentada no formato de um livro que ficará na UFSJ e
também estará no site https://ufsj.edu.br/mestradoeducacao. Se você tiver alguma dúvida, você
pode me perguntar ou ligar para o telefone que já escrevi na parte de cima desse texto.
Eu, _______________________, aceito participar da pesquisa Educação Inclusiva do
ponto de vista da pessoa com deficiência intelectual, que tem os objetivos de saber o que eu
penso sobre a inclusão escolar, que é a minha saída da escola especial para a escola que estou
estudando agora e também compreender quais são as facilidades e dificuldades que eu tenho
encontrado nesta escola. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi
que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir
que ninguém vai ficar furioso. A pesquisadora tirou minhas dúvidas e conversou com os meus
responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da
pesquisa.
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__________________________, _______ de ______________ de ________

_____________________________________________________
Assinatura

Eu, ___________________________, responsável legal por _______________________,
nascido(a) em ______________, declaro ter sido informada e concordo que ele participe (sendo
entrevistado) no Projeto de pesquisa “Educação Inclusiva do ponto de vista da pessoa com
deficiência intelectual”.

São João del-Rei, ___________________ de ___________

_____________________________________________________________
Assinatura da responsável legal pelo menor

Atesto que expliquei a natureza e o objetivo de tal estudo, bem como os possíveis riscos e
benefícios do mesmo, junto ao participante. Acredito que ele recebeu todas as informações
necessárias que foram fornecidas em uma linguagem adequada e compreensível e que o (a)
participante compreendeu tal explicação.

Pesquisadora responsável: ________________________________
Assinatura: ________________________________________________________
São João del-Rei, _______________ de ___________.

Obs: O participante receberá uma cópia do presente documento.
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APÊNDICE III – Termo de consentimento livre e esclarecimento

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO

Termo de esclarecimento:
Título da Pesquisa: Educação Inclusiva do ponto de vista da pessoa com deficiência intelectual
Pesquisadora responsável: Elaine Cristina de Resende Pereira
Instituição: Universidade Federal de São João del-Rei
Introdução: Este documento contém informações sobre os procedimentos de pesquisa e sua
assinatura representa sua anuência em permitir que os dados sejam coletados através de
entrevistas.
Justificativa: A inclusão escolar de pessoas com deficiência intelectual tem ocorrido no cenário
da educação com muitas interrogações, mesmo com o surgimento das leis que impulsionam
este processo. Assim investigar os atores sociais envolvidos no processo permite compreender
as práticas e caminhar rumo soluções dos questionamentos.
Objetivos:
•

Analisar como o aluno com deficiência intelectual percebe o seu processo de inclusão
escolar.

•

Compreender as dificuldades encontradas pelos alunos com deficiência em relação ao
processo de inclusão escolar nas séries finais do Ensino Fundamental.

•

Investigar quais as circunstâncias que promovem a insatisfação do aluno mediante suas
limitações acadêmicas.

•

Ouvir os atores sociais e analisar suas manifestações

Procedimentos: O procedimento de coleta de dados será feito através de entrevistas: com aluno
com deficiência intelectual, com idade entre 13 e 15 anos que, na sua trajetória escolar, tenha
frequentado escola especial e comum de ensino; com professores que estejam atendendo esse
aluno e familiares. As entrevistas serão gravadas e transcritas literalmente. No que se refere às
entrevistas realizadas com adolescente, a pesquisa respeitará as normas estabelecidas no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Riscos: Não há riscos na participação desse estudo.
Benefícios: Os resultados desse estudo serão úteis para a compreensão do cenário da inclusão
escolar a partir do olhar da pessoa com deficiência intelectual.
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Alternativas: Sua participação é voluntária e poderá contribuir para a investigação do problema
de pesquisa descrito nos objetivos desse documento. A efetivação do envolvimento com esta
pesquisa somente se dará a partir da assinatura deste termo, com o qual estará consentindo em
participar do trabalho, sendo-lhe reservado o direito de recusar-se a participar ou de desistir de
sua participação a qualquer momento. Sua desistência ou não participação não irá prejudicá-lo
e os dados obtidos a partir das coletas realizadas com você até o momento de sua desistência
serão descartados.
Custos: Você não receberá nenhum pagamento para participar desta pesquisa, assim como
também não terá nenhum custo.
Confidencialidade: Os dados de identificação e das entrevistas serão mantidos em sigilo e
serão guardados pelos pesquisadores como evidência dos procedimentos realizados. Sendo
assim, os dados desta pesquisa estarão sob sigilo ético, não sendo mencionados os nomes
dos/das participantes em nenhuma apresentação oral ou trabalho escrito que venha a ser
publicado.

Os dados da pesquisa poderão ser vistos exclusivamente por pesquisadores

envolvidos no projeto.
Problemas ou perguntas: A pesquisadora se compromete a esclarecer devida e
adequadamente qualquer dúvida ou necessidade de informações que o/a participante venha a
ter no momento da pesquisa ou posteriormente, através do contato abaixo:
Endereço: ______________________________________________________
Tel.:___________________

email: _______________________

Obs: O participante receberá uma cópia do presente documento.

Termo de Consentimento
Após ter sido devidamente informando (a) de todos os aspectos da pesquisa e ter esclarecido
todas as minhas dúvidas, concordo em participar da referida pesquisa e da entrevista que será
gravada e transcrita.
Nome legível:___________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________________
Atesto que expliquei a natureza e o objetivo de tal estudo, bem como os possíveis riscos e
benefícios do mesmo, junto ao participante. Acredito que ele recebeu todas as informações
necessárias que foram fornecidas em uma linguagem adequada e compreensível e que o (a)
participante compreendeu tal explicação.
Pesquisadora responsável: Elaine Cristina de Resende Pereira
Assinatura: ________________________________________________________
São João del-Rei, _______de ________________ de ______________
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APÊNDICE IV – Roteiro para entrevista 1.

Roteiro para entrevista 1:
1. Dados pessoais – identificação, preferencias, socialização, independência.
- Qual é seu nome completo?
- E sua idade?
- Quais as coisas que você gosta de fazer?
- O que você não gosta?
- Quais os lugares que você frequenta nos finais de semana?
- Quando você sai de casa, vai sozinho ou acompanhado?
- Você costuma escolher as coisas que quer comprar?
- Você costuma escolher as roupas que vai vestir?
- Você tem amigos perto da sua casa? O que fazem juntos?

2. Dados sócio-demográficos da família – identificação da família.
- Com quem você mora?
- Como é a vida com sua família?

3. Trajetória escolar.
- Qual o primeiro lugar que você estudou?
- Você gostava de estudar? Por quê?
- O que você aprendeu?
- Quais as coisas que você não gostava na escola em que estudou?
- Você se lembra dos seus professores e colegas?
- Depois dessa escola, onde você foi estudar?
- Por que você mudou de escola?
- Como é a sua nova escola?
- Quais as coisas que você gosta na escola?
- Quais as coisas que você não gosta?
- Você tem amigos?
- O que você acha dos seus professores?
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- Quantos são?
- Como é a sua rotina escolar? O que acontece quando chega na escola, no recreio, etc.
- O que você acha mais fácil de fazer na escola?
- E o que é mais difícil?
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APÊNDICE V - Entrevistas realizadas com Cândido
Entrevista nº 1: 25/04/2017
Pesquisadora: Então vamos começar Cândido, falando um pouquinho sobre você. Qual que é
o seu nome completo?
Cândido: Cândido Trindade Amaro
Pesquisadora: E quantos anos você tem?
Cândido: 14.
Pesquisadora: E quando que você faz aniversário?
Cândido: Dia 2 de maio.
Pesquisadora: E conta sobre a sua casa, com quem você mora, como é?
Cândido: Mora eu, a minha mãe e a minha avó.
Pesquisadora: E você gosta do lugar que mora?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Tem amigos?
Cândido: Tenho um pouquinho.
Pesquisadora: Um pouquinho. O que você faz com seus amigos?
Cândido: Converso de vez em quando, às vezes não, às vezes sim.
Pesquisadora: Você sai na rua?
Cândido: É, de vez em quando também.
Pesquisadora: E o que você mais gosta de fazer?
Cândido: É...
Pesquisadora: Assim no seu dia-a-dia, o que você faz?
Cândido: De ir para escola?
Pesquisadora: E mais o que você faz?
Cândido: Fico em casa.
Pesquisadora: Você gosta de passear?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E o que você não gosta de fazer. Tem alguma coisa que você não gosta?
Cândido: As coisas da escola.
Pesquisadora: É.
Cândido: Sim, os exercícios.
Pesquisadora: As tarefas?
Cândido: É, eu não gosto de fazer.
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Pesquisadora: Por que você não gosta?
Cândido: Porque eu tenho dificuldade. E é difícil.
Pesquisadora: E quais os lugares que você vai nos finais de semana? O que você faz no final
de semana?
Cândido: Final de semana?
Pesquisadora: É, no sábado, no domingo?
Cândido: Qualquer um lugar.
Pesquisadora: É não tem assim...
Cândido: Mas não saio de noite para rua não.
Pesquisadora: Não sai de noite por que sua avó não gosta?
Cândido: Não.
Pesquisadora: E você sai sozinho?
Cândido: Eu?
Pesquisadora: É.
Cândido: Só para ir na aula particular.
Pesquisadora: E na nos outros lugares que você vai é sozinho ou não?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Por que você não vai sozinho?
Cândido: Porque minha avó não deixa.
Pesquisadora: Mas você acha que dá conta de ir sozinho?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Você também acha que não?
Cândido: Mais ou menos.
Pesquisadora: E quando você vai escolher sua roupa para ir aos lugares, quem escolhe é a avó
ou você?
Cândido: Eu.
Pesquisadora: E as coisas assim que você gosta de comprar, é a avó que vai comprar ou você?
Cândido: A vó.
Pesquisadora: Mas é ela que escolhe ou você?
Cândido: Eu vou com ela. E saio com ela também.
Pesquisadora: Então agora vamos falar um pouquinho sobre as suas experiências na escola.
Qual foi o primeiro lugar que você estudou?
Cândido: Primeiro lugar?
Pesquisadora: É.
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Cândido: Aqui na escola especial. (Expressão usada em substituição ao nome da instituição,
por questões éticas.).
Pesquisadora: E você se lembra quanto tempo você estudou na escola especial?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Você gostava quando você estudava aqui?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Por quê?
Cândido: É porque era pra eu ser da outra escola. Não era pra eu estudar aqui.
Pesquisadora: Por que que não era? Explica isso melhor.
Cândido: Como é que eu vou explicar? E porque minha vó quis me colocar aqui porque eu não
falava.
Pesquisadora: E por que que você acha que aqui não é o seu lugar?
Cândido: Porque era pra eu aprender algumas coisas.
Pesquisadora: E aqui você aprendia ou não?
Cândido: Ah! Mais ou menos. Era tudo fácil.
Pesquisadora: Então você acha que não aprendia aqui?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Depois você foi para qual escola?
Cândido: Pra escola comum. (Expressão usada em substituição ao nome da instituição, por
questões éticas.).
Pesquisadora: E você gosta de estudar lá?
Cândido: Mais ou menos.
Pesquisadora: Por quê?
Cândido: Porque as vezes lá é ruim.
Pesquisadora: O quê que tem de ruim lá na escola comum?
Cândido: A sala, a bagunça, umas coisas lá que são ruins.
Pesquisadora: E como é a escola? Ela é grande ou é pequena?
Cândido: Mais ou menos.
Pesquisadora: Quais lugares você frequenta dentro da escola?
Cândido: Frequento perto da escada.
Pesquisadora: Me conta o que você faz desde que chega na escola até a saída.
Cândido: Pra ir pra escola?
Pesquisadora: Primeiro você chega, aí o que faz?
Cândido: Como vou explicar?
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Pesquisadora: Quando você chega qual a primeira coisa que faz?
Cândido: Estudar?
Pesquisadora: Vai pra sala estudar?
Cândido: Sim, vou pra sala.
Pesquisadora: E na sala como é: com os colegas, as matérias, etc.?
Cândido: Não entendi.
Pesquisadora: Como é seu comportamento e dos seus colegas? Como eles são?
Cândido: Às vezes eles mexem comigo e as vezes também mexo com eles.
Pesquisadora: Você também mexe com eles?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: O que eles falam com você?
Cândido: Ah! Um tanto de coisa.
Pesquisadora: Então me conta uma.
Cândido: Não vou lembrar aqui não.
Pesquisadora: Ah, então depois você pensa e me fala. A gente vai conversando mais e você
vai lembrando pra me contar. E na hora do recreio, como é?
Cândido: Na hora do recreio?
Pesquisadora: O que você faz na hora do recreio?
Cândido: Fico sentado.
Pesquisadora: Sozinho ou com amigos?
Cândido: É com um menino da minha rua e o Caio.
Pesquisadora: E os meninos da sua sala, você não fica com eles?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Por quê?
Cândido: Porque eu não gosto.
Pesquisadora: Você não gosta deles?
Cândido: Eu não gosto de ficar com eles.
Pesquisadora: Por quê? O quê que eles fazem que faz você não gostar deles?
Cândido: Ah! Porque às vezes eles também mexem.
Pesquisadora: Eles mexem com você?
Cândido: Mexe, mas eu também mexo.
Pesquisadora: Mas o que é esse mexer? O que eles fazem? Como que eles mexem com você?
Cândido: É porque zoam.
Pesquisadora: Como que zoam?
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Cândido: Como vou explicar?
Pesquisadora: Fala algum palavrão, ou fala alguma outra coisa?
Cândido: É.
Pesquisadora: E os seus professores? Como são?
Cândido: Três chatos e o resto bonzinho.
Pesquisadora: Por que você acha que os três são chatos?
Cândido: É porque são bravos, quando faz bagunça.
Pesquisadora: Mas você faz bagunça?
Cândido: Eu?
Pesquisadora: É.
Cândido: Muita não.
Pesquisadora: E os bonzinhos por que são bonzinhos?
Cândido: E porque eu acho uns chatos e uns bonzinhos.
Pesquisadora: E a matéria que eles dão, é difícil ou é fácil? Como é?
Cândido: Difícil. Difícil e mais ou menos fácil. Ah, um pouco.
Pesquisadora: E quais são as coisas que você gosta na escola?
Cândido: Na escola?
Pesquisadora: Tem alguma coisa que você gosta?
Cândido: De inglês.
Pesquisadora: Da aula de inglês?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Por que você gosta?
Cândido: Porque é mais fácil. Inglês e Ensino Religioso. Isso é mais fácil.
Pesquisadora: Você gosta por que é mais fácil?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E você lembra de alguma coisa que aconteceu em alguma aula que deixou você
feliz ou que deixou triste?
Cândido: Não entendi.
Pesquisadora: Alguma coisa que aconteceu na escola que tenha deixado você feliz? Nessas
aulas, por exemplo, que você falou que gosta.
Cândido: Sim. Falar a nota.
Pesquisadora: A sua nota? Como que é sua nota nessas aulas?
Cândido: De inglês?
Pesquisadora: É.

135

Cândido: Boa. Porque eu pego media na prova.
Pesquisadora: Então você fica feliz.
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E o que te deixa triste na escola?
Cândido: Triste?
Pesquisadora: É. Que te deixa irritado e que faz você pensar assim: hoje eu não quero ir
naquela escola porque isso me deixa chateado. Tem alguma coisa? Além dos meninos ficarem
te zoando?
Cândido: Como que eu vou explicar?
Pesquisadora: Pode falar o que você pensa. Não tem problema.
Cândido: Briga.
Pesquisadora: Briga te deixa chateado?
Cândido: A briga?
Pesquisadora: E! Quem você já viu brigando?
Cândido: Um monte de gente.
Pesquisadora: Tem muita briga na sua escola então?
Cândido: Tem. Mas esse ano não. Ano passado tinha.
Pesquisadora: Então esse ano melhorou?
Cândido: Sim. Algumas coisas eu fico triste.
Pesquisadora: Então quais coisas que você fica triste? Que você se lembra?
Cândido: Algumas. Nem sei explicar.
Pesquisadora: Sem problemas. Depois a gente vai conversando mais e você vai lembrando.
Você falou que gosta das aulas de inglês, mas o que vocês fazem nessa aula?
Cândido: Exercício, prova, trabalho.
Pesquisadora: E você consegue fazer todos os exercícios que são dados.
Cândido: Sim. Porque é fácil.
Pesquisadora: E de religião também?
Cândido: É. Ensino Religioso.
Pesquisadora: E o que você acha mais difícil, que você não gosta lá da escola. Qual matéria?
Cândido: Matemática. Geografia.
Pesquisadora: Sim. E qual a dificuldade que você tem nessas aulas?
Cândido: História. É, Português.
Pesquisadora: O que você faz nessas aulas?
Cândido: Nessas aulas?
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Pesquisadora: O quê que você faz durante a aula?
Cândido: Copio.
Pesquisadora: Copia do quadro?
Cândido: Sim. Às vezes não faço exercício porque é difícil.
Pesquisadora: Ah, quando é difícil você não faz?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E você consegue ler o que você copia?
Cândido: Eu? Eu não leio quando copio.
Pesquisadora: Você não lê? Você só copia?
Cândido: Não. Pra prova eu leio.
Pesquisadora: E como é que você faz a prova?
Cândido: A prova?
Pesquisadora: É.
Cândido: Estudo.
Pesquisadora: E na hora da prova, como é?
Cândido: Às vezes é difícil. Lembro só de algumas coisas. Mas das outras não.
Pesquisadora: Mas você consegue ler a prova ou não.
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Você consegue ler as perguntas da prova?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E na hora de dar as respostas você consegue ou não?
Cândido: Na hora de dá resposta?
Pesquisadora: É.
Cândido: Não.
Pesquisadora: Não consegue?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Então isso te deixa chateado?
Cândido: Sim. Quando dá aqueles negócios assim grandão, não consigo ler não.
Pesquisadora: Você consegue ler perguntas pequenas?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Entendi.
Cândido: Quatro linhas. Cinco linhas. Por aí. E às vezes dou conta.
Pesquisadora: Na hora que você voltar, na semana que vem, você traz alguns cadernos prá
gente ver junto?
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Cândido: Sim.
Pesquisadora: Pra você me mostrar.
Cândido: Ali (apontou a mochila).
Pesquisadora: Você tem aqui hoje?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Então me mostra.
Cândido: Acabou a filmagem?
Pesquisadora: Não. A gente pode continuar gravando...
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Deixa eu ver.
Cândido: Quer ver meus livros?
Pesquisadora: Quero.
Cândido: Eles são tão bonitos. Mais bonitos que os outros. Mais ou menos. (Mostrou-me o
livro).
Pesquisadora: Esse é de que?
Cândido: Geografia.
Pesquisadora: E o que você está estudando em geografia?
Cândido: Geografia? América desenvolvida. Aqui a prova. (Mostrou)
Pesquisadora: Essa foi sua prova?
Cândido: Pra eu estudar para amanhã.
Pesquisadora: Essa que você me falou que está de recuperação?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Essa é de quê? (Apontando para a outra prova.)
Cândido: Simulado.
Pesquisadora: Também de geografia? E quando você foi fazer essa prova aqui, você quem leu
o que estava escrito na prova?
Cândido: Foi. (Mostrou a primeira resposta). Eu respondi tecnologia. Estava errado.
Pesquisadora: Lê pra mim o que está escrito aqui.
Cândido: Escreva os significados de tecno, de tecna e de tecnologia.
Pesquisadora: Você respondeu tecnologia.
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Eu posso tirar uma cópia dessa prova?
Cândido: Pode.
Pesquisadora: Agora você vai estudar mais pra refazer essa prova?
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Cândido: É, de recuperação.
Pesquisadora: Mas ninguém te ajuda na hora da prova não?
Cândido: Não.
Pesquisadora: E o ano passado alguém te ajudava?
Cândido: Ajudava.
Pesquisadora: Como que era quando você fazia com a professora do ano passado?
Cândido: Com a Deise? Nos levava pra brinquedoteca.
Pesquisadora: Lá vocês faziam a prova juntos?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Ela lia pra você? Como era?
Cândido: Ela lia e ajudava.
Pesquisadora: E esse caderno, é de que?
Cândido: Do Homem Aranha. Igual do ano retrasado.
Pesquisadora: Você tem uma letra muito bonita.
Cândido: Sim. Melhorou mais.
Pesquisadora: Melhorou? Então você acha que nessa escola você está aprendendo?
Cândido: Nessa escola?
Pesquisadora: É.
Cândido: Não.
Pesquisadora: Também não?
Cândido: Não.
Pesquisadora: E tem outras pessoas que te ensinam as matérias?
Cândido: Na aula particular. Mas só tarefa.
Pesquisadora: Você vai na aula particular e faz só tarefa?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E estudar? Não estudam com você?
Cândido: É porque eles mandam um tanto de tarefa. Ai não dá pra estudar.
Pesquisadora: Ah, e você acha que aprende mais na aula particular ou na escola?
Cândido: Na aula particular.
Pesquisadora: E você acha que você aprendia mais na escola especial ou na escola que você
está agora?
Cândido: Nem mais na escola especial, nem mais na escola comum.
Pesquisadora: Então, você acha que na escola você não aprende.
Cândido: Não.
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Pesquisadora: Por quê?
Cândido: Porque eu tenho dificuldade.
Pesquisadora: Entendi. Então aqui está seu caderno de geografia e de matemática. Por que
você os trouxe hoje?
Cândido: É porque eu trouxe eles.
Pesquisadora: É esses que você tem prova?
Cândido: E por causa do reensino da prova. A prova dela é sexta-feira. Eu estou de
recuperação.
Pesquisadora: Você está de recuperação em quê?
Cândido: Em três matérias eu acho. Três ou mais uma.
Pesquisadora: Por enquanto as que você sabe que está de recuperação são quais?
Cândido: Acho que é Português, Matemática, Geografia ou Ciências.
Pesquisadora: E essa prova aqui é de quê? (Mostrando)
Cândido: Inglês. Três e meio. Peguei média.
Pesquisadora: Pegou média. Legal. Você fica feliz quando pega média?
Cândido: Sim. Muito boa!
Pesquisadora: Essa daqui é de quê? (Mostrando)
Cândido: A não essa aí foi horrível.
Pesquisadora: Foi horrível!
Cândido: Não dá pra aprender.
Pesquisadora: E o que é essa prova?
Cândido: E método da adição. Equação do 8º ano que ela não terminou de passar.
Pesquisadora: Essa você tem muita dificuldade.
Cândido: Tenho.
Pesquisadora: E essa aqui. (Matemática)
Cândido: Essa? Há um pouco. Essa daí tem fatoração.
Pesquisadora: Essa você consegue fazer.
Cândido: Fatoração, isso.
Pesquisadora: Você consegue fazer?
Cândido: Acho que são só essas duas questões aqui e fatoração mais ou menos.
Pesquisadora: Você deixa eu tirar xerox delas.
Cândido: Das provas?
Pesquisadora: Das suas provas?
Cândido: Sim.
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Pesquisadora: Ah, então por hoje e só Cândido. Muito obrigada. Depois a gente continua.
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Entrevista nº 2: 25/04/2017

Psicóloga: Vamos contar seus casos, tipo o que aconteceu na semana passada na sua sala.
Cândido: Na minha sala?
Psicóloga: É, quem te encheu o saco?
Cândido: Um menino lá.
Psicóloga: Por causa de quê?
Cândido: Porque ele começou a mexer comigo.
Psicóloga: E o que que você fez?
Cândido: Mandei ele calar a boca.
Psicóloga: Só?
Cândido: É, falei um tanto de coisa.
Pesquisadora: E o que eles falam pra você, Candido.
Cândido: Hum?
Pesquisadora: O que que eles falam pra você, que você não gosta?
Cândido: Chamar de gorila, dessas coisas assim.
Psicóloga: E mais o quê?
Cândido: Que ficam enchendo meu saco, mexendo comigo, aí eu não gosto.
Psicóloga: Hum!
Pesquisadora: Eu queria entender o quê é esse mexer com você, o que eles falam com você?
Cândido: Há um tanto de coisa.
Psicóloga: Geralmente, quando ele está mais empolgado, fala a história inteira. Ele fala que

fulano chegou e mexeu (...) E quem fala contigo que você não tem que ligar?
Cândido: Não.
Psicóloga: Quem que fala na escola? Larga pra lá, não liga não.
Cândido: Não.
Psicóloga: Quem fala? Conta a história completa, como que acontece? Igual o dia que

eles mexeram contigo da última vez. Você chegou na escola e...
Cândido: Não.
Psicóloga: Você estava fazendo as suas coisas...
Cândido: Começam a encher o saco.
Psicóloga: Fazendo o quê?
Cândido: É só por que eu viro pra trás também. Começam a mexer mesmo.
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Psicóloga: Sim.
Cândido: Ainda bem que ele não foi hoje. Nossa Senhora, senão hoje, Nossa Senhora,

eu ia falar uma coisa horrível pra ele.
Psicóloga: É! O que você ia falar?
Cândido: Uma coisa lá que eu nem vou falar.
Psicóloga: Não! Fala pra eu poder saber, comigo você tem que falar.
Cândido: Não vou falar não.
Psicóloga: Então fala, é palavrão?
Cândido: É.
Psicóloga: Fala pra eu ouvir. De que você ia xingar ele?
Cândido: Eu ia falar um tanto de coisa também.
Psicóloga: Tipo o quê?
Cândido: Não, não vou falar não. Porque é besteira, não vou falar não.
Psicóloga: Mas comigo você pode falar besteira, você não pode falar besteira com ele.
Cândido: Eu ia falar assim: “vai dá o cú, hô viado.” Eu ia falar isso com ele. Ele não foi

hoje.
Psicóloga: E o que isso significa: “vai dá o cú, hô viado”? Por que você ia falar isso com

ele?
Cândido: Se ele tivesse mexendo também.
Psicóloga: E como que você acha que ele ia ficar depois que você falasse isso?
Cândido: Todo sem graça, aí não ia mexer mais.
Psicóloga: E se ele ficasse nervoso em vez de ficar sem graça?
Cândido: Eu também ia ficar.
Psicóloga: Você sabe o que que significa, o que você ia falar?
Cândido: Palavrão.
Psicóloga: É, mas você sabe o que é isso?
Cândido: Não.
Psicóloga: Então por que você ia falar?
Cândido: Porque ele estava mexendo. E quando mexer também.
Psicóloga: Quem fala isso contigo? Quem manda você falar: “vai dá o cú viado”?
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Cândido: Porque ontem eu estava conversando com uma menina. Porque ontem eu ia lá

pra Santa Cruz de Minas. Eu estava conversando com a Lavínia lá das Águas Gerais.
Ela que falou isso.
Psicóloga: Ela que falou pra você falar isso?
Cândido: Sim.
Psicóloga: Entendi.
Cândido: É só se eles não mexerem.
Psicóloga: E se ao invés dele mexer, ficasse com muita raiva e brigasse? Você não sabe

o que significa. Você vai repetir o que os outros mandam você falar?
Cândido: É, eu ia falar isso.
Pesquisadora: Mas e os outros colegas da sua sala, eles são assim com você ou não?
Cândido: Às vezes eles mexem.
Pesquisadora: Mas você tem algum que é seu amigo, alguma menina também, não é só

menino não. Tem alguém lá que é seu amigo, na sua sala?
Cândido: Tem. Tem o Caio e o Sávio.
Psicóloga: E eles te ajudam na atividade...
Cândido: Não ajudam não. Eu faço o exercício na aula particular e empresto o caderno

pra ele. Nós dois não fazemos nada.
Pesquisadora: Há então ele é seu amigo porque você empresta o caderno pra ele?
Cândido: Sim.
Psicóloga: E na escola então vocês não fazem nada?
Cândido: Não.
Psicóloga: Só faz o que? Só matraca.
Cândido: Só copia também. E copia a correção.
Psicóloga: Entendi.
Cândido: Só isso.
Psicóloga: E conversa.
Cândido: Não. Conversa não, ele é quieto.
Pesquisadora: Aí você me falou que você tem dificuldade. E esse menino, ele também

tem? Dificuldade?
Cândido: O Sávio? Não.
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Pesquisadora: Por que que ele fica querendo copiar do seu caderno?
Cândido: Não, só pra emprestar tarefa pra ele.
Psicóloga: Só pra ele ficar à toa.
Cândido: É.
Psicóloga: Então, e as professoras, falam o quê com você?
Cândido: As professoras? Nada.
Psicóloga: Quando você não faz as coisas, quando você fala que não sabe fazer?
Cândido: Não falam nada não. É, nenhum, deixa as coisas tudo pra fazer.
Psicóloga: Não liga?
Cândido: Não liga não. Só copio o que elas passam no quadro.
Psicóloga: E elas não falam contigo que está certo ou errado?
Cândido: O quê?
Psicóloga: Nunca falam se tá certo, se tá errado?
Cândido: Não.
Psicóloga: Nem ligam?
Cândido: Não.
Psicóloga: E quando você tem alguma dificuldade e pergunta, os professores te atendem?
Cândido: É porque eu não gosto de perguntar também.
Psicóloga: E na hora do recreio, como que é?
Cândido: Na hora do recreio?
Psicóloga: Sim.
Cândido: Como que eu explico?
Pesquisadora: Onde você fica na hora do recreio. Outro dia você me falou.
Cândido: Ah, fico perto da escada e fico lá perto da sala 1.
Psicóloga: Por quê?
Cândido: Porque eu tenho outros amigos que estudam no nono.
Psicóloga: E um dia que você falou comigo que quase partiu pra briga com um menino.

Por quê?
Cândido: Não, porque ele estava me encarando.
Psicóloga: Encarando como?
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Cândido: Nós começamos a discutir. Ele colocou a mão em mim, eu coloquei a mão

nele. Se quiser ir pra sala do Marcelo, nós vamos agora.
Psicóloga: Quem ameaçou primeiro? Você que falou com ele “se quiser ir prá sala a

gente vai agora”?
Cândido: É, da direção. Ele que começou a encarar.
Psicóloga: Quando ele te encarava, ele falava alguma coisa?
Cândido: Falava um tanto de coisa, nem sei mais.
Psicóloga: E por que você fica com raiva quando eles falam essas coisas de você?
Cândido: Porque dá raiva.
Psicóloga: Mas dá raiva por quê?
Cândido: Porque fala alguma coisa.
Psicóloga: Mas você não entendeu o que é...
Pesquisadora: Você acha que eles tratam você de maneira diferente dos outros?
Cândido: Às vezes tratam bem, às vezes tratam de outra maneira.
Psicóloga: Mas eles brincam contigo, às vezes te chamam, falam que você é da escola

especial?
Cândido: Não falam muito. Porque eu falo com eles, vocês gostariam que chamassem

vocês assim?
Pesquisadora: Há você se defende, né.
Cândido: Sim. Eu me defendo.
Psicóloga: E você liga se alguém te chamar assim, falar que você é da escola especial?
Cândido: Eu fico todo sem graça.
Psicóloga: Por quê?
Cândido: Porque eu tenho vergonha.
Psicóloga: Por que que você tem vergonha de falar que você é da escola especial?
Cândido: Pra não ficar mexendo comigo.
Psicóloga: Eu também sou da escola especial, e aí?
Cândido: Você?
Psicóloga: Sou.
Cândido: Oh, mas você já estudou na escola especial?
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Psicóloga: Eu trabalho na escola especial, eu estou na escola especial, eu sou da escola

especial. Eu escolhi ficar aqui.
Pesquisadora: Por que você acha que quem é da escola especial é diferente?
Cândido: Sim.
Psicóloga: Diferente em quê?
Cândido: Diferente. Não ficar mexendo.
Pesquisadora: Aqui as pessoas não mexem. Mas como que são as pessoas que são da

escola especial?
Psicóloga: O que acontece com elas? Por que são? Quem são?
Pesquisadora: Por que são da escola especial?
Psicóloga: Por que você é da escola especial? Me fala.
Cândido: Porque eu não falava e tinha dificuldade.
Psicóloga: Dificuldade de quê?
Cândido: Nem sei.
Psicóloga: Hoje você fala.
Cândido: Sim.
Psicóloga: Tem dificuldade de quê?
Cândido: Nas matérias.
Psicóloga: Mais o quê?
Cândido: E pra estudar pra prova.
Psicóloga: Você conhece dinheiro?
Cândido: Conheço.
Psicóloga: Sabe o valor?
Cândido: O valor? Dez.
Psicóloga: Sabe fazer compra?
Cândido: Fazer compra? Sei comprar as coisas, fazer compra ainda não.
Pesquisadora: Quando os colegas falam, mexem com você assim, falam com você é da

escola especial, isso te deixa com vergonha. É isso que te irrita nos colegas?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E muitas vezes eles falam sobre isso com você?
Cândido: Quê?
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Pesquisadora: Muitas vezes eles falam sobre isso, te falam que você é da escola especial,

que você não aprende as coisas, tem essas coisas?
Cândido: É quando eu também mexo com eles. Nem mexo muito com eles. Eu sou

quietinho. Nem faço bagunça com eles.
Psicóloga: Você não faz bagunça Cândido?
Cândido: Não faço bagunça com eles.
Psicóloga: Faz com quem?
Cândido: Com ninguém. Só fico na porta pra ver se o professor vem.
Psicóloga: E ri, né.
Cândido: Só isso.
Psicóloga: E ri? Dos colegas?
Cândido: Ri nada.
Psicóloga: Das coisas erradas?
Cândido: Ah! Só mais ou menos. Só se for muito engraçado.
Pesquisadora: Também uma coisa interessante que Cândido me contou: é que ele gosta

muito da aula de inglês.
Cândido: É porque é muito fácil.
Pesquisadora: Por que você gosta de inglês mesmo?
Cândido: Das matérias dela.
Psicóloga: Sim. Por quê?
Pesquisadora: Como é a prova dela?
Cândido: A prova dela é fácil.
Psicóloga: Como que é a prova dela?
Cândido: Forma negativa, interrogativa e um pouquinho de texto. Só isso. Só e os

verbos.
Psicóloga: E sua nota é boa.
Cândido: Sai na média. Sai um a mais na média.
Psicóloga: Sai até um a mais na média.
Cândido: Sim. Ano passado eu até fechei a prova dela.
Psicóloga: É.
Cândido: Sim.
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Psicóloga: Que chic.
Cândido: Eu já perdi média só nas duas provas dela, depois não perdi mais.
Psicóloga: Então me fala uma coisa em inglês.
Cândido: Inglês?
Psicóloga: É.
Cândido: It. Worry.
Psicóloga: E o que é isso?
Cândido: It é nome de pessoa.
Psicóloga: Você sabe falar “Meu nome é Cândido”?
Cândido: Eu?
Psicóloga e Pesquisadora: É, em inglês.
Cândido: Não.
Psicóloga: Ainda não.

Cândido: Não.
Psicóloga: Você sabe só falar...
Cândido: Não sei falar em inglês não. Só sei fazer exercício.
Psicóloga: Só fazer os exercícios?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E ela te explica os exercícios ou não?
Cândido: Ah, eu copio do quadro e tento fazer, igualzinho.
Psicóloga: Entendi.
Cândido: Explicar eu explico pra todo mundo.
Psicóloga: E contar, você sabe contar em inglês.
Cândido: Contar os números? Não.
Psicóloga: Também não? Mas escrever?
Cândido: Escrever os números?
Psicóloga: É. Você sabe qual é o nome?
Cândido: Ah. Nem sei.
Psicóloga: Lá na sua escola tem mais gente que te faz raiva ou mais gente que é seu

amigo?
Cândido: Há tem muitos que são meus amigos e tem muitos que fazem raiva.
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Psicóloga: Quais são os que fazem mais raiva?
Cândido: Mais raiva na sala?
Psicóloga: É.
Cândido: Ah, é o João Augusto.
Psicóloga: E por que ele é o que faz mais raiva?
Cândido: Ele começa a mexer. Eu fico quietinho.
Psicóloga: Mas como que ele mexe com você? Ele te cutuca, ele te chama ou ele te

xinga?
Cândido: Só me chama. E nos dois começamos a discutir.
Psicóloga: Mas só dele te chamar: “Ô Cândido”, você já começa a brigar com ele?
Cândido: Sim. Ele começa a falar alguma coisa. Chamar eu de guri, eu falo tenho nome.
Psicóloga: Você não gosta que te chama de guri?
Cândido: Não.
Psicóloga: Mas você sabe o que significa guri?
Cândido: Que não tem nome.
Psicóloga: Não. Guri é menino.
Cândido: Menino...

Psicóloga: É. E você ia responder pra ele aquela resposta por que ele te chama de guri?
Cândido: Eu ia responder que eu tenho nome. Só isso. Eu ia falar um monte de coisa

com ele também.
Psicóloga: Mais o quê? Que tanto de coisa?
Cândido: Palavrão.
Psicóloga: Que palavrão.
Cândido: Ah, qualquer um.
Psicóloga: Fala um pra mim, grande!
Cândido: De menos é gorila, macaco, filho da puta, aí não.
Psicóloga: Gorila, macaco, filho da puta, não.
Cândido: Aí não pode, tirando isso.
Psicóloga: Por que que esse não pode?
Cândido: Porque gorila é racismo. Racismo. Macaco e gorila é racismo.
Psicóloga: E filho da puta.
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Cândido: Se não ele fica bravo. Vai pensar que a mãe dele é uma puta.
Psicóloga: E o quê que é puta? Ele ia ficar com raiva por causa da mãe dele ser uma puta,

mas o quê é puta?
Cândido: Ah, não sei não.
Psicóloga: Mas você sabe que ele ia ficar com raiva e não sabe o que é?
Cândido: Eu não sei o que é puta não.
Psicóloga: Então como que você ia xingar ele, se sabe que ele ia ficar com raiva, se você

não sabe o que é? Alguém te fala isso?
Cândido: Foi a Nicole que falou.
Psicóloga: Pra você chamar?
Cândido: Não, ele que me chamou de filho da puta. Eu falei minha mãe não é puta não.

Ele ficou lá, todo rindo.
Psicóloga: Mesmo sem você saber o que é puta?
Cândido: Sim.
Psicóloga: É?
Cândido: É. Nem sei o quê que é puta.
Psicóloga: Que bom que você não sabe essas coisas feias.
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E hoje lá na escola, foi tudo bem?
Cândido: Foi.
Pesquisadora: Você teve aula de quê?
Cândido: Hoje? Não sei se tem o horário aqui (Pegando um caderno na mochila.). Hoje

eu tive matemática, geografia, ciências e história.
Pesquisadora: E essas matérias, você vai bem ou tem dificuldade?
Cândido: Tenho dificuldade.
Psicóloga: Esse aqui que é seu horário de hoje? (Apontando o caderno.)
Cândido: Não. Esse aí é quando eu estava no nono 11. Do começo do ano.
Psicóloga: E qual foi o de hoje, que você sabe é...
Cândido: Está lá em casa.
Pesquisadora: Então você sabe de cor?
Cândido: Sim.
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Pesquisadora: Já decorou.
Cândido: Hoje nós tivemos prova de Ensino Religioso.
Psicóloga: E o que ensina no Ensino Religioso?
Cândido: É negócio de marcar. Prova de marcar. Prova valendo 10 pontos. Ensino

Religioso nem é média pra nós. É A e B.
Psicóloga: É, e o quê que aprende no Ensino Religioso?
Cândido: Não sei porque que ela foi dar prova. Negócio de texto.
Psicóloga: Texto pra ler?
Cândido: É.
Psicóloga: Você entendeu?
Cândido: Pra ler? Há um pouco. Muito não.
Psicóloga: E aí você marcou sem saber?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Ah, mas você me falou que você tira nota boa em Ensino Religioso, que

você também gosta.
Cândido: Gosto. Há aquilo lá é só A e B. B já é bom demais.
Psicóloga: É só A e B. B já está bom, né. Você quando chega na média e já fica satisfeito,

né.
Cândido: Sim.
Psicóloga: Pra quê mais, né?
Cândido: Perder média que eu não fico satisfeito.
Psicóloga: Não, e você vai perder quantas esse mês?
Cândido: Esse mês? Acho que eu não vou conseguir... Geografia vai dar um jeito,

Matemática eu não sei se eu vou conseguir. Agora Ciência não sei se eu vou tomar
recuperação.
Psicóloga: Não entendi. Você tinha me falado que ia ficar em duas.
Cândido: Ou mais uma.
Pesquisadora: É. Ele falou que não gosta da escola, sabe psicóloga?
Psicóloga: Por que, não? Qual escola que você gosta?
Cândido: Mais do Garcia.
Pesquisadora: Há você queria estudar em outra escola. Isso você não me contou não.
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Psicóloga: Ele sempre fala que ele queria estudar no Garcia. Que o Garcia é o melhor de

todas.
Cândido: É melhor.
Psicóloga: Que o ensino é muito bom.
Cândido: É melhor do que na escola que eu estudo.
Pesquisadora: E sobre seu futuro...

Você pretende continuar estudando, pretende

formar, o que você quer?
Cândido: Pretendo estudar até formar.
Psicóloga: E o que você quer ser quando terminar. A gente conversou sobre isso na

semana passada.
Cândido: Eu quero é trabalhar numa operadora, é serviço que ganha muito.
Psicóloga: É, mas não sabe o quê que vai ser ainda não. Só sabe que vai ganhar muito

dinheiro.
Cândido: E garçom.
Pesquisadora: Mais você quer trabalhar?
Cândido: Quero. Só com 18, agora não.
Psicóloga: Agora não, nem namorar.
Cândido: Não.
Psicóloga: Nem trabalhar.
Cândido: Não.
Psicóloga: Só estudar, não é?
Cândido: Minha avó nem deixa.
Psicóloga: Não deixa não. A gente já estava conversando sobre isso hoje.
Cândido: Sim.
Psicóloga: Namorar?
Cândido: Não.
Psicóloga: Tem que estudar primeiro.
Cândido: É.
Psicóloga: Muita coisa ainda pra poder aprender, não tem?
Cândido: Sim. Só isso!
Pesquisadora: É só isso.
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Entrevista nº 3: 09/05/2017
Pesquisadora: Então, Cândido, eu queria que você me contasse como foi a sua aula de

hoje.
Cândido: Hoje? Tudo bem. Hoje foi bem.
Pesquisadora: Foi bem?
Cândido: Hoje nós tivemos prova de história. Só que todo mundo fez é a prova em dupla.
Pesquisadora: Ah, tá. E você fez com quem?
Cândido: Foi com consulta e em dupla e eu fiz com a Lívia.
Pesquisadora: E a Lívia é sua amiga?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Ela é gente boa lá na escola?
Cândido: Ela é.
Pesquisadora: Ah, então. Eu queria até te perguntar isso, que eu fiquei em dúvida, você

falou que os colegas mexem com você, falou mais dos meninos, e as meninas, como é?
Cândido: Há elas não mexem muito não.
Pesquisadora: Não, elas te tratam bem?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Aí quando tem trabalho em grupo assim, elas te chamam para o grupo

delas, como é?
Cândido: Não, eu que peço pra fazer.
Pesquisadora: Ah, você pede alguém. E quem você pede? Hoje você pediu a Lívia?
Cândido: Sim. Era pra eu fazer com o Caio. Era pra fazer com 3. Se eu fosse fazer essa

prova com 3 ia fazer só aberta as questões.
Pesquisadora: Aí você chamou a Lívia. E tem outras meninas que você chama pra ser

do seu grupo em outras oportunidades, em outros trabalhos?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Sempre é a Lívia?
Cândido: Não, sempre ela não. Às vezes eu faço com o Caio, com as pessoas lá.

Pesquisadora: Ah, o Caio é aquele que é da sua rua, que mora perto de você?
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Cândido: Não.
Pesquisadora: Não?
Cândido: Aquele menino lá, o Caio.
Pesquisadora: Entendi! E hoje, nenhum menino mexeu com você não?
Cândido: Não. O João Augusto mexeu só um pouquinho, nem foi muito não. Me chamou

só de Girafales, não dei nem idéia pra ele.
Pesquisadora: Chamou de quê?
Cândido: De Girafales.
Pesquisadora: Girafales?
Cândido: É não dei nem idéia.
Pesquisadora: Mas por que que eles ficam te chamando de Girafales?
Cândido: Não sei porque que ele me chamou de Girafales não.
Pesquisadora: É isso mesmo. Não dá idéia pra esse povo não.
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E outra coisa que eu queria saber é se você conhece outras pessoas a não

ser seus professores e os alunos? Por exemplo, a diretora, as meninas da cantina. Se você
conhece, se conversa com elas. Com é?
Cândido: As meninas da cantina?
Pesquisadora: É.
Cândido: Não tem nenhuma de conhecida. A única é uma que trabalha lá, é a Adriana

conhecida lá da Água Geral de baixo.
Pesquisadora: Mora perto da sua casa?
Cândido: É, mais ou menos também. Na Água Geral de baixo. Ela trabalha na secretaria

fazendo as coisas: limpar, fazer comida, essas coisas. Ela fica mais na cozinha. Ela vai
trabalhar de tarde. De manhã não.
Pesquisadora: Entendi. Você conhece. E a diretora da escola, você conhece?
Cândido: O diretor?
Pesquisadora: Diretor? É homem?
Cândido: O Marcelo.
Pesquisadora: Você conhece?
Cândido: Sim. Conheço até o vice-diretor, o Dijalma e a supervisora é a Simone.
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Pesquisadora: E eles te tratam bem, assim, eles são bons com você?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Você já precisou procurá-los por algum motivo, pra reclamar de alguma

coisa?
Cândido: Esse ano não.
Pesquisadora: Não? E no ano passado?
Cândido: O ano passado foi, porque eu fui na supervisão. Eu tinha brigado. Com o João

Vitor e com o Caio.
Pesquisadora: Então a professora te mandou pra sala dele.
Cândido: Não é porque nós descemos, eu acho, não sei se nós descemos. Só porque eu

estava andando com as meninas, ele chamou de veado. Aí eu bati nele um pouquinho.
Levei chute na boca.
Pesquisadora: Nossa mãe.
Cândido: Então eu tive que ir lá falar.
Pesquisadora: Você foi lá conversar com o diretor.
Cândido: Fomos eu e a Raiane.
Pesquisadora: Como é que ele te recebeu? Foi bem com você?
Cândido: Sim. A Raine falou tudo. Os dois foram suspensos.
Pesquisadora: Você foi suspenso?
Cândido: Não. Foram o Caio e o João Vitor.
Pesquisadora: Porque eles que mexeram com você.
Cândido: Um dia.
Pesquisadora: Entendi. E as matérias hoje, você falou que foi tudo bem na prova, como

é que foi essa prova.
Cândido: A prova? Foi em dupla. A Lívia sabia.
Pesquisadora: Ah, e a Lívia que fez?
Cândido: Sim. Era pra eu fazer. Eu assinei só meu nome também.
Pesquisadora: Entendi. Foi de História, né.
Cândido: É, da Adriana.
Pesquisadora: E da aula de História você gosta?
Cândido: Dela? Sim. Até que ela explica bem.
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Pesquisadora: E você entende o que ela explica?
Cândido: Ela? Não.
Pesquisadora: Não entende não? E você pergunta?
Cândido: Eu não.
Pesquisadora: Por quê? Você tem vergonha de perguntar?
Cândido: Sim. Não gosto também.
Pesquisadora: Mas não tem problema, quando você tiver dúvida, tem que perguntar.
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Como você estuda pra história? Quando tem prova?
Cândido: Ah estudei pelas fontes. Estudei pela matéria. Estudei um negócio sobre as

fontes.
Pesquisadora: Entendi.
Cândido: Agora, um negócio sobre a primeira guerra mundial eu não estava entendendo,

estava entendendo só das fontes.
Pesquisadora: E isso você estudou sozinho na sua casa?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Mais na hora que foi fazer a prova, a menina fez e você assinou.
Cândido: Sim. Foi em dupla.
Pesquisadora: Entendi. E o que mais teve de aula hoje?
Cândido: Hoje? Hoje teve duas aulas de ciências. Ela passou correção e leu umas

páginas pra nós. Teve aula de história hoje. É, matemática. Teve matemática segundo
horário.
Pesquisadora: E a matemática, como é que foi?
Cândido: Passou só o texto da equação.
Pesquisadora: E você já entendeu melhor?
Cândido: Eu entendi foi o grau da equação.
Pesquisadora: Porque nessa matéria você tinha falado comigo que não gosta nada, nada,

porque você não conseguia entender.
Cândido: Agora nas contas eu não entendi não.
Pesquisadora: E mesmo assim você não pergunta? Tem que perguntar Cândido, quando

tiver com dificuldade...
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Cândido: Mas ela explica. Passa no quadro. Os exemplos e eu copio.
Pesquisadora: E na hora da prova o que você faz?
Cândido: Eu? Algumas coisas não sei. Eu estudo um pouco e faço algumas que eu saiba

e os outros tudo de qualquer jeito.
Pesquisadora: Entendi. E outra coisa que eu queria te perguntar, que eu fiquei em dúvida,

é sobre o Garcia. Por que você falou que o seu sonho era vir estudar no Garcia?
Cândido: Era.
Pesquisadora: Por que você acha que o Garcia é melhor?
Cândido: Porque o ensino é melhor.
Pesquisadora: Então é por causa do ensino. E em relação aos colegas? Você também

acha que poderia ser melhor ou não?
Cândido: No Garcia?
Pesquisadora: É.
Cândido: Pode.
Pesquisadora: Por quê? O que tem o pessoal de lá, que pode ser diferente do Garcia?
Cândido: Porque nem sei. Lá é muito mais bagunceiro, mas toda escola tem bagunça.
Pesquisadora: Entendo. Você acha que os meninos de lá são mais bagunceiros, mas toda

escola tem bagunça.
Cândido: É, às vezes mexe um pouquinho. Aí eu fico com vergonha.
Pesquisadora: Mas você já falou isso com a sua mãe? Que você gostaria de mudar de

escola?
Cândido: Eu, não. Eu não vou mudar.
Pesquisadora: É só sonho?
Cândido: É, eu não vou mudar de escola não.
Pesquisadora: Entendi.
Cândido: Tenho que continuar até o terceiro grau, eu estudei lá desde o sexto.
Pesquisadora: Depois que você formar o terceiro ano, o que você quer fazer?
Cândido: Eu, trabalhar. Fazer faculdade não.
Pesquisadora: Não quer fazer faculdade? Por quê?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Deve ter algum motivo.
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Cândido: É muito difícil. Pior.
Pesquisadora: Tem dificuldade. Mas você sabia que tem algumas leis agora. Você pode

procurar outras pessoas pra saber. Porque você tem direito a alguma ajuda. Por causa da
sua dificuldade que você tinha me falado. Então não precisa desistir. Tem que procurar
saber, procurar entender, se você tiver vontade, tem que ir pra frente. Não precisa desistir
por causa disso não. Porque todo mundo, todas as pessoas têm alguma coisa na vida e
você, não é por causa disso que não pode.
Cândido: É porque também eu não quero.
Pesquisadora: Você não quer?
Cândido: Não quero.
Pesquisadora: Então tudo bem. Você queria fazer o quê, então?
Cândido: Eu queria trabalhar na operadora ou de garçon.
Pesquisadora: Entendi. E você acha que o salário é bom?
Cândido: Sim. É, ganha muito.
Pesquisadora: É?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Então, você tem que se informar, tem que procurar saber como que é,

direitinho.
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E tem mais alguma coisa lá da escola que você lembrou, que você queria

me contar?
Cândido: Eu?
Pesquisadora: Alguma coisa que aconteceu...
Cândido: Não aconteceu nada de mais não.
Pesquisadora: A sua mãe me falou um dia que ela teve que ir lá na escola reclamar

porque os meninos não queriam fazer trabalho com você, ainda existe essas coisas ou
não?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Não. Foi só dessa vez?
Cândido: Foi só daquela vez, sério. Só.
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Pesquisadora: Entendo! Então agora você acha que está melhorando um pouco o

relacionamento seu com os colegas? É mais esse menino que fica mexendo com você.
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Como é que ele se chama mesmo?
Cândido: João Augusto.
Pesquisadora: Os outros não?
Cândido: Sim. Hoje eu não dei ideia não.
Pesquisadora: Os outros não tem essas coisas?
Cândido: Não.
Pesquisadora: E no recreio, o que você fez hoje?
Cândido: No recreio. Mesma coisa também. Fiquei sentado lá perto da escada. Lá num

banco.
Pesquisadora: E quem ficou com você hoje?
Cândido: Eu, o Caio e a Samara.
Pesquisadora: Ah! Hoje ainda tinha a Samara. Você ainda não tinha me falado dela não.

Ela é sua amiga também?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E é da sua sala?
Cândido: Não, ela é do segundo ano.
Pesquisadora: Então é só isso. Muito obrigada!
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Entrevista 4: 23/05/2017

Pesquisadora: Então conta Cândido, como que foi sua semana? Como foi sua aula hoje?
Cândido: Até que foi ... a aula foi boa.
Pesquisadora: Hoje foi boa?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E você teve aula de quê?
Cândido: Hoje teve aula de matemática, de português, ciência e geografia.
Pesquisadora: E hoje você conseguiu aprender o que o professor ensinou? Os

conteúdos? O que teve na aula, de matemática, por exemplo?
Cândido: De matemática, ela fez correção do exercício.
Pesquisadora: E você tinha conseguido fazer o exercício?
Cândido: O exercício? Eu já tinha feito na aula particular.
Pesquisadora: Como foi a aula particular, a professora falou a resposta pra você, ou você

fez sozinho e ela só orientou?
Cândido: Ela fez na folha e deu pra eu copiar no caderno.
Pesquisadora: Ah, e aí você acha que assim você aprendeu?
Cândido: Eu?
Pesquisadora: É.
Cândido: Não.
Pesquisadora: Não? Como você acha que deveria ser? Pra você aprender?
Cândido: Estudar. Aquela forma de delta.
Pesquisadora: Pra você aprender...
Cândido: As matérias dela, que vão cair na prova.
Pesquisadora: A fórmula, você queria aprender a fórmula?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: Isso você não sabe?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E a professora particular, ela sempre faz isso? Ela sempre passa as coisas

pra você copiar?
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Cândido: Pra eu copiar?
Pesquisadora: Ou ela te ensina algumas vezes?
Cândido: Só faço a tarefa, não passa as coisas pra copiar não.

Psicóloga: Mas as respostas da sua atividade, é ela quem faz e te dá as respostas ou ela
te ensina a chegar nas respostas?
Cândido: Não, ela faz e dá.
Pesquisadora: E na escola, você chegou com tudo pronto e a professora só corrigiu?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E a outra aula. Você falou que teve aula de ciências.
Cândido: A de ciências? Ela leu uma página e deu um exercício. De um ao doze.
Pesquisadora: E você sabe o quê que ela leu? O que tinha nessa atividade? Sobre o que

era?
Cândido: Lembro da estufa, o efeito, só isso.
Pesquisadora: Ah, o efeito estufa.
Cândido: Efeito estufa.
Pesquisadora: Ah! Legal.
Cândido: Eu copiei do menino, do Ismael Cristian.

Psicóloga: O que você copiou dele?
Cândido: A resposta.

Psicóloga: Qual era a resposta?
Cândido: Um ao oito, que nós fizemos, letra A.

Psicóloga: Você copiou tudo dele?
Cândido: Copiei do um ao oito.

Psicóloga: E a professora viu que você copiando?
Cândido: Viu nada. Nem ligou. Deve ter visto, nem ligou.

Psicóloga: Não liga não?
Cândido: Liga não.

Psicóloga: Às vezes, quando você traz seu caderno aqui, o que a gente faz com as suas
questões?
Cândido: Quê?

Psicóloga: O que a gente faz com as suas questões, quando você está aqui?
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Cândido: Treinar a tabuada?

Psicóloga: A gente treina primeiro, não treina?
Cândido: Sim.

Psicóloga: Por quê?
Cândido: Por que no...

Psicóloga: Se não treinar.
Cândido: ...não aprende.
Psicóloga: E eu te dou resposta?

Cândido: O quê?
Psicóloga: Eu te dou a resposta da tabuada?
Cândido: Não.

Psicóloga: A gente tem que fazer a resposta, não tem?
Cândido: Sim. A gente tem que fazer.

Psicóloga: Pra poder chegar na resposta. E quando você faz assim, você consegue?
Cândido: Contando assim (mostrou um papel com representação por agrupamento).

Consigo. Só colocar cinco vezes o seis e contar.
Pesquisadora: E a outra aula foi de quê mesmo? Até eu esqueci.
Cândido: Tem de geografia: ela ditou um texto e eu copiei do Ismael Cristian.
Pesquisadora: E era sobre o quê?
Cândido: Ele virou o caderno aí esperei ele acabar. Ela acabar de ditar o texto pra eu

copiar.
Pesquisadora: E era sobre o quê? Você lembra? Você sabe?
Cândido: O texto? Era a América desenvolvida. Tem aqui no caderno.
Pesquisadora: Só estou te perguntando a matéria, não precisa mostrar não.
Cândido: Ela passou exercício de revisão porque tinha duas aulas dela. Pro pré-simulado

terça-feira. Vai ter pré-simulado, vai ter prova de matemática.
Pesquisadora: E como você faz essas provas? Como você faz o pré-estipulado? Você

faz sozinho, ou em dupla?
Cândido: Agora a acompanhante do menino está me levando pra brinquedoteca e os

professores estão deixando consultar. A professora de ciências que deixou. Ela senta
numa mesa com o Caio pra ajudar e eu sento na outra. Então eu tenho que consultar.
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Psicóloga: Você consulta aonde?
Cândido: No livro e no caderno.

Psicóloga: E consultando você consegue fazer?
Cândido: Consultando? Consigo. Só uma questão que eu não fiz. Que eu já não estava

sabendo.
Pesquisadora: Mas essa professora não te dá as respostas não?
Cândido: A acompanhante não dá não. Não dá nem pra ele, nem pra mim.

Psicóloga: Ela manda você procurar no livro? Então você tem que ler um monte de
vezes até descobrir aonde está?
Cândido: Sim. Tinha que ler o resumo e consultar um pouquinho no livro.

Psicóloga: E assim você achou?
Cândido: Achei.
Pesquisadora: Você está conseguindo ler e entender o que você lê?
Cândido: Eu? Mais ou menos.

Psicóloga: Lê, você lê bem!
Cândido: Eu leio bem, agora entender é mais ou menos.

Psicóloga: Você não entende o que você lê?
Cândido: Mais ou menos.

Psicóloga: Por quê? Você está lendo, como que você não está entendendo?
Cândido: Eu estou lendo, é que eu não entendo a questão. E que é muito difícil.

Psicóloga: Ah, quando é interpretação, você lê a pergunta...
Cândido: É interpretação.

Psicóloga: Tem a pergunta, você não consegue entender é o quê que a pergunta está
perguntando.
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E isso te incomoda Cândido?
Cândido: Incomoda.
Pesquisadora: Como você gostaria que fosse a sua vida na escola, sua aprendizagem,

como que você gostaria que fosse?
Cândido: Queria que fosse no máximo quatro linhas. Tudo quatro linhas, as questões.
Pesquisadora: As questões menores?
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Cândido: Menores dava, as maiores são horríveis.

Psicóloga: Mas são horríveis por que é difícil ou por que é ruim de copiar?
Cândido: Sempre é.

Psicóloga: Mas de quê? Ruim de copiar?
Cândido: Nós não copiamos não, só respondemos.

Psicóloga: Então, responde como?
Cândido: Só põe resposta, nem copia.

Psicóloga: Mas não escreve não?
Cândido: Escreve.

Psicóloga: Então, mas tem que copiar, então a resposta só pode ter quatro linhas?
Cândido: É no máximo quatro linhas, duas linhas.
Pesquisadora: Ele fala que queria que tivesse quatro linhas, pra ele entender melhor.

Porque ele fala que tendo muitas linhas ele não consegue entender, não é isso?
Cândido: Sim.

Psicóloga: Então pergunta muito grande você não consegue?
Cândido: Sim.
Pesquisadora: E você já falou isso pros professores, pra alguém da escola?
Cândido: Eu não.
Pesquisadora: Por quê?
Cândido: Ah, não falo não.
Pesquisadora: Mas por que não?
Cândido: Se reclamar é pior.

Psicóloga: O que acontece quando reclama?
Cândido: Se reclamar, eles começam a xingar.

Psicóloga: Xingam como?
Cândido: Nem sei como é que eles xingam.

Psicóloga: Ah, então como que você fala que eles xingam, se você nem sabe como eles
xingam?
Pesquisadora: Você já falou pra sua mãe, ou pra sua avó.
Cândido: Não.
Pesquisadora: Você tem que conversar com elas sobre essas coisas.
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Cândido: Aí eu deixo pra fazer de tarefa na aula particular.
Pesquisadora: Se você deseja mesmo aprender, igual você fala, que se sente incomodado

porque não aprende, você tem que reclamar sobre isso também.
Psicóloga: E treinar, leitura, treinar a tabuada, lembra que eu te falei que só consegue
com treino. Você tem que parar de conversar na hora e treinar. A gente consegue mais
fácil, não é?
Cândido: Então eu copio dos outros, a resposta.

Psicóloga: E todo mundo deixa você copiar?
Cândido: Alguns deixam.

Psicóloga: Quem que não deixa?
Psicóloga: A professora falou que tem que deixar você copiar?
Cândido: Falou não.

Psicóloga: Não?
Cândido: Não.
Pesquisadora: Então seu relacionamento com seus colegas é ruim ou é bom? O que você

acha?
Cândido: Mais ou menos.
Pesquisadora: Mais ou menos? Por quê?
Cândido: Porque às vezes é ruim, às vezes é bom.

Psicóloga: É bom com alguns e ruim com outros?
Cândido: Sim.

Psicóloga: É? É ruim com quem?
Cândido: Uma pessoa que eu não gosto.

Psicóloga: Por quê?
Cândido: Mas esse ano, esse ano até que está bom, o relacionamento. Por que no ano

passado estava ruim.
Psicóloga: Esse ano você parou de brigar?
Cândido: Esse ano? Sim. De discutir.

Psicóloga: Parou de discutir, não parou?
Cândido: Não discuto muito não, só se os outros discutirem.

Psicóloga: E as coisas melhoraram depois que parou de discutir?
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Cândido: Melhoraram.
Pesquisadora: E você se sente bem nessa sala agora?
Cândido: Quê?
Pesquisadora: Ou você se sente mal?

Psicóloga: Na sala de aula?
Cândido: Na sala de aula? Sinto mal pra responder as questões, pra copiar eu sinto bem.

Psicóloga: Copiar você gosta, né?
Cândido: Copiar eu gosto.

Psicóloga: Mas na hora que a professora faz uma pergunta e você não consegue
responder, como que você sente?
Cândido: Aí eu sinto ruim.

Psicóloga: Alguém fala alguma coisa, por que você não consegue responder?
Cândido: Quê?

Psicóloga: Alguém fala alguma coisa contigo? Que você não consegue responder?
Pesquisadora: Alguém fica te zoando?
Cândido: Mais ou menos.

Psicóloga: Te chama de quê?
Cândido: Eles ficam rindo. Se a gente falou alguma coisa.

Psicóloga: Se fala errado, né?
Cândido: É. Se falar errado. Se falar certo aí não.

Psicóloga: Quando você tenta responder e fala uma coisa errada, aí todo mundo começa
a rir?
Cândido: Começa.

Psicóloga: E o que você faz?
Cândido: Sinto um pouquinho de vergonha.
Pesquisadora: E uma coisa que eu queria saber de você. Você achou que foi bom você

sair da escola especial e ir pra escola que você está ou isso foi ruim pra você? Foi ruim
ou foi bom?
Cândido: Foi bom.
Pesquisadora: Por que que foi bom?
Cândido: Porque se eu tivesse lá eu tinha aprendido.
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Pesquisadora: Você acha que se você tivesse lá desde o começo?
Cândido: Desde o começo. Desde o primeiro ano. Primeiro ano assim, menor, eu já tinha

aprendido.
Psicóloga: Será?
Cândido: Tinha.

Psicóloga: E você gostava daqui?
Cândido: Gostava também. Até que o ensino era... Daqui era fácil.

Psicóloga: Era? Daqui você não tinha dificuldade?
Cândido: Daqui?

Psicóloga: É.
Cândido: Tinha.

Psicóloga: Mesmo aqui você tinha um pouco de dificuldade?
Cândido: Tinha.

Psicóloga: E quando você foi pra lá, qual foi a diferença. A primeira diferença que você
encontrou?
Cândido: Primeira diferença?

Psicóloga: É. Como era a sala de aula na escola especial? Consegue fazer uma
comparação, como que era a sala de aula da escola especial e como que é a sala de aula
da outra escola?
Cândido: A da escola tem mais carteira, agora a da escola especial tem pouca.

Psicóloga: Tem, e colega?
Cândido: Colega lá?

Psicóloga: Se tem mais carteira, tem mais o quê?
Cândido: Mais gente.
Pesquisadora: E isso é bom ou é ruim?
Cândido: Até que é bom também.

Psicóloga: Por que é bom?
Cândido: Mais ou menos bom, mais ou menos ruim.

Psicóloga: Aonde que é bom?
Cândido: Na frente, que atrás tem bagunça.

Psicóloga: O que é bom? Mais ou menos gente?
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Cândido: A bagunça é ruim. Bagunça tem que ser pra trás.
Pesquisadora: E o quê tem de bom? Você está contando o que tem de ruim, você não

contou o que tem de bom.
Cândido: O quê que tem de bom?

Psicóloga: Ter uma sala cheia de colega é bom, por quê?
Cândido: Ah, como que eu explico?

Psicóloga: Só falar do jeito que você sente. Por que é bom?
Cândido: É ruim a fileira que eu estou sentando, por que dá reflexo. Pode falar isso?

Psicóloga: Pode. Pode falar o que você quiser.
Cândido: Tem que mandar colocar papel crepom.

Psicóloga: Na parede? Na janela?
Cândido: Na porta porque não tem vidro. Tem uma cortina lá na sala.

Psicóloga: Então o sol entra, bate e dá reflexo.
Cândido: Não, entra e dá reflexo assim de vista. Só na parte de cima do quadro que dá

reflexo.
Psicóloga: Então fica difícil de ler?
Cândido: Fica difícil de copiar.

Psicóloga: Mas o que é bom em uma sala cheia de gente?
Cândido: Minha sala não é muito cheia não, tem vinte e seis alunos.

Psicóloga: Quantos?
Cândido: Vinte e seis.

Psicóloga: E você acha pouco?
Cândido: Só que faltam duas pessoas, só.

Psicóloga: E aqui na escola especial tinha quantos alunos, na sala?
Cândido: Tinha cinco, seis, sete, oito ou dez, pouquinho.

Psicóloga: Pois é, e qual que é a diferença de ter uma sala com cinco e uma sala com
vinte e seis? O que o professor podia fazer na sala com cinco que ele não consegue fazer
na sala com vinte e seis. Com você, de repente?
Cândido: Podia tirar uns bagunceiros.

Psicóloga: A bagunça é o que mais te incomoda na sala cheia de aluno?
Cândido: É.
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Psicóloga: Isso é por que você não é bagunceiro.
Cândido: Muito não. Só converso.
Pesquisadora: Então me fala a última coisa.
Cândido: Qual?
Pesquisadora: Não vou te perguntar muita coisa mais. O que, como que você acha que

seria uma escola, uma sala de aula, para ela ser ótima? O que te deixaria muito feliz de
estudar lá? O que falta pra ser muito bom, lá na sua sala?
Cândido: O que falta pra ser muito bom na minha sala?
Pesquisadora: Pra você falar assim: Nossa essa escola aqui é boa. Eu gosto de estudar

nela. O que precisa ter?
Cândido: Ah, como é que eu explico?
Pesquisadora: O que te faria feliz lá na escola?
Cândido: Seria bom se os outros não mexessem, não fizessem bagunça. Pode ser isso

mais ou menos.
Psicóloga: E o que você gostaria que acontecesse na escola pra ela ficar boa?
Cândido: Os professores dessem aula tudo direito.

Psicóloga: Com mais calma.
Cândido: Com mais calma e olha que na prova de ciências ela não faz nem revisão pra

nós, passou um resumão. Como é que nós íamos estudar com o resumão? Difícil
entender, ela tinha que passar revisão e pro sexto ano ela passou revisão de ciências.
Pesquisadora: Então isso, seria bom?
Cândido: Seria.
Pesquisadora: Então muito obrigada. Foi ótimo.
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APÊNDICE VI – Entrevista realizada com a tia de Cândido
Entrevista com a tia de Cândido:13/12/17

Pesquisadora: Tia eu queria que você falasse um pouquinho da história do Cândido, desde a
gravidez. Você lembra como que foi a gravidez dele?
Tia: Ah, o Cândido. A Maria ficou grávida do Cândido, ficou grávida de primo e a gravidez
todinha ficou comigo, eu dei todo apoio pra ela. A mãe dela era uma pessoa muito boa. A mãe
da Maria criou meus filhos, então ela faleceu e eu fiquei olhando a Maria, que é criada comigo
desde novinha, desde que ela nasceu. Aí ela teve o Cândido. Gosto demais do Cândido.
Considero o Cândido como meu filho. Considero a Maria como minha filha e eu gosto demais
deles, eu cuido deles. Cuido da Maria, cuido do Cândido. O Cândido agora está com 15 anos,
estudou aqui na escola especial. A escola especial foi muito bom pra ele, que é um menino
imperativo. Ele toma neoleptil de 10, está na escola comum e eu pago aula particular pra ele.
Ele formou o 9º, ficou só numa matéria e é um menino muito especial pra mim. Não sai de casa.
Fica quietinho em casa, vai na aula, na escola de manhã, na escola particular, e é a minha vida,
ele e a Maria.

Pesquisadora: E nos primeiros anos de vida como que foi, teve alguma dificuldade?
Tia: Não. Ele esteve estudando aqui na escola especial. Teve psicóloga aqui na escola especial.
Agora está sem psicóloga de novo. Gosto muito da escola especial. Foi pra aula particular no
Tejuco. Está andando no Tejuco. Eu arrumei aula particular pra ele. Eu gosto demais dele. Tanto
faz dele, como da Marta, minha irmã e eu também ajudo olhar o Lucas (sobrinho).

Pesquisadora: E, por quê você é responsável por ele e pela Maria. Por quê a Maria não é
responsável pelo Cândido?
Tia: É porque ela nasceu com problema. Ela tem um coágulo no cérebro e ela não responde
pelo Cândido. Eu que olho ela porque ela é assim, ela não sabe falar não, não sabe falar sim. É
uma casa para arrumar, eu ajudo ela arrumar. Às vezes ela quer ir para algum lugar eu deixo
ela ir e eu que olho ela porque ela é assim, o dinheiro dela eu recebo, compro as coisinhas que
ela precisa.

Pesquisadora: Ela tem benefício?
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Tia: Ela tem, ela me ajuda na compra, ela precisa de um calçado eu dou, precisa de uma roupa
eu dou. Estou arrumando o quartinho dela. Comprei uma televisão pra ela, pôr no quarto dela.
Tem a cama dela, o DVD dela. A casa, eu pretendo, em falta minha deixar a casa pra ela, porque
os meus meninos todos tem casa. Os vizinhos não gostam muito dela. Porque ela, a minha irmã,
a mãe dela que criou meus filhos, então a gente tem tudo, tem que deixar a casa pra ela. Porque
ela é uma pessoa muito especial na nossa vida. Que a Maria é como filha pra mim também. Eu
tenho seis filhos, com ela sete. E eu gosto demais dela.

Pesquisadora: E ela nunca quis trabalhar?
Tia: Ah, ela não dá saída muito no serviço não, ela vai fazer um arroz, ela queima o arroz, que
ela tem um coágulo no cérebro. E ela é muito esquecida. Até hoje ela não aprendeu a ler. Ela
vai varrer casa, ela varre só no meio e ela não arrasta as coisas não. Roupa dela, ela não gosta
de lavar. Se pedir pra lavar, ela gosta de deitar e ver uma novela depois da escola. Ela gosta de
ficar no canto dela. Ela sai da escola, arruma cozinha pra mim, à tarde coa um café e deita,
escuta um som, depois acorda e vai ver novela. O ritmo dela é esse. De quinze em quinze dias
ela gosta de dar um pulinho lá no Márcio e Heleno. Deixa ela ir, né. Só porque ela é da escola
especial!? Ela tem que ter uma vida normal, dançar no Márcio e Heleno; às vezes tem uma
barraquinha, qualquer coisa assim, um cantor de fora também, deixo ela ir também. E o dia a
dia eu vou vivendo.

Pesquisadora: E o Cândido, você acha que ele vai trabalhar? O que você pensa?
Tia: Ele falou que está com vontade de ficar, no ano que vem, aqui na oficina de trabalhar.
Assim, se Deus quiser eu tinha vontade que ele ficasse na oficina da instituição pra conseguir
uma vaga pra trabalhar.

Pesquisadora: E ele recebe benefício?
Tia: Recebe não, ele é imperativo. Mas ele está indo bem na escola, gosta e me ajuda. Faz
faxina pra mim. Arreda, tira tudo debaixo das camas nos quartos, varre o quarto tudo pra mim,
varre a sala, tira pó da sala. Lava tudo bem lavadinho, varre a cozinha. Se depender dele arrumar
uma cozinha pra mim, ele arruma. E nós vamos vivendo.

Pesquisadora: E quando vocês descobriram que o Cândido tinha uma deficiência? Foi logo
que ele nasceu ou foi depois?
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Tia: Ah foi quando ele, quando eu pus ele na aula, não. É capaz que ele tinha uns quatro anos
que ele veio para a instituição. Porque ele era um menino desinquieto, ficava chorando,
chorando aí a doutora Márcia encaminhou aqui pra instituição.

Pesquisadora: Ah, a médica que encaminhou aqui para a instituição?
Tia: A doutora Márcia. E aqui na instituição é uma segunda casa, segunda casa da gente porque
aqui na instituição é muito bom. Aqui na instituição só não aprende quem não tem que aprender,
só não melhora, quem não tem que melhorar. E a Maria está na instituição até hoje.

Pesquisadora: E lá na escola, como é hoje? Você falou que paga uma professora particular
para ele, para ajudar...
Tia: Eu arrumei aula particular. Eu pago aula particular para ele. Ele vai na aula particular a
semana inteira. Eu arrumei assim, vai segunda, vai terça, vai quarta, vai na quinta e vai sexta.
Ele conseguiu, ele podia passar nas matérias, ele está lendo bem. Ele só ficou numa matéria.
Ele está sabendo mais coisa que a gente... Comprei um celular para ele. Ele fala nesse negócio
de zap aí, minha filha.

Pesquisadora: No WhatsApp?
Tia: No áudio, sabe aqueles negocinhos?

Pesquisadora: Ele dá conta?
Tia: Dá. Pior que dá.

Pesquisadora: Que ótimo.
Tia: Ele fala com a menina, minha sobrinha. Fala com a minha neta do Rio. No áudio como
que é esse negócio, está no áudio, nem sei o quê que é isso.

Pesquisadora: Áudio. É uma conversa.
Tia: Pra conversar. Fala esse negócio aí, nem sei falar esse negócio.

Pesquisadora: Áudio.
Tia: Eu não vou entrar nesse negócio ainda não. Ele tem um celular desses que ele curte os
amigos. Eu nem sei ligar isso. Foi esse que eu dei. Seiscentos e cinquenta. Ele está pagando 10
de 60, sessenta reais. Ele faz isso aí, joguinho, tudo muito bem.
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Pesquisadora: E lá na rua, ele tem amigos lá perto da casa?
Tia: Ele tem um amigo que é o Savinho. Ele é assim, tudo que o Savinho for fazer ele faz. O
Savinho não vai formar. A formatura dele passou, foi esses dias agora. Como o Savinho não
vai pra formatura, ele também não quer ir. “Eu não vou não, o Savinho não vai.” E é assim, ele
custa largar dele. Quando ele foi comprar uma calça de cor. Vó não quero essa aqui não, quero
uma calça de cor na moda. Ele também gosta de sapato de cor. Vó não quero esse sapato aqui
não. Quero um sapato de cor na moda. A levei eles em Aparecida do Norte, na missa, e também
a Maria. Aonde que eu vou assim, num lugar diferente eu levo eles comigo.

Pesquisadora: E ele sai de noite, o Cândido?
Tia: Para lado nenhum.

Pesquisadora: Ele não gosta não?
Tia: Ele tem quinze anos, não gosta não. Chega de noite, lá pelas seis horas, ele toma um banho,
um banho dele, toma um banho lá pelas seis e meia, sete horas. Lá pelas oito horas ele janta,
deita e fica no celular. Não tem colega para sair não. Não está num ambiente bom para sair. O
ambiente não está bom né, ele não vai sair não.

Pesquisadora: E você acha que a inclusão na escola comum foi bom pra ele?
Tia: Foi né, foi bom, teve novos amigos, mais os amigos lá de casa. E eu pus na aula particular,
ele está bem na aula particular.

Pesquisadora: Ele gosta muito de aprender né?
Tia: Gosta. Gosta muito de aprender. Só que tem um colega só que ele gosta. E duas meninas
lá perto de casa que ele briga com elas.

Pesquisadora: E você acha que ele reclama alguma coisa da escola, se ele já sofreu algum
preconceito, alguma coisa assim?
Tia: Ás vezes, os meninos chamam ele de escola especial. Mas assim, eu falo, fala com eles
assim, oh Cândido, que a escola especial é uma aula particular que você está. A escola especial
não é para doido não. A escola especial é uma aula particular, uma aula especial. A escola
especial é uma aprendizagem especial. Eu falo com ele, aí ele largou pra lá. Agora ele aceita as
coisas, está bem.
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Pesquisadora: E no futuro dele. O que você espera assim para o futuro. Vocês conversam sobre
isso, você e o Cândido?
Tia: Ah, ele falou que tem vontade de aprender uma profissão. Ele falou que quer trabalhar e
olhar a mãe dele.

Pesquisadora: E você incentiva?
Tia: Incentiva. Trabalhar e olhar a mãe dele. Nós vamos deixar a casinha pra ele.

Pesquisadora: Então ele tem sonhos, assim.
Tia: É.
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APÊNDICE VII – Entrevista realizada com a professora de Matemática
Entrevista 1: Professora de Matemática: 23/10/17

Pesquisadora: Professora, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória
escolar, sobre sua formação, sobre o que você quiser falar.
Professora: Sobre a minha formação, sou formada em magistério, logo depois do magistério,
quando eu formei, passei na faculdade. Fiz uma faculdade de ciências, que era ciência culta e
depois fiz a matemática. Trabalhei muito tempo na educação e contando meu tempo todo, tenho
praticamente 23 anos de profissão. Então, assim não é uma coisa que eu comecei agora. Então
agora eu tentei o mestrado. Se Deus quiser vou conseguir para estar aperfeiçoando mais.

Pesquisadora: E o que você acha, o que significa a inclusão?
Professora: A inclusão é um olhar diferente que a gente tem com o aluno. É que a gente sabe
que o aluno, ele vem com uma pequena defasagem, é são os alunos de inclusão. E eu acho que
é bom porque é uma interação que a gente tem entre o aluno e o meio social porque ele está
interagindo com novos alunos, novos colegas. E vendo a realidade diferente, porque não é uma
coisa que eles ficam na escola isolados, eles fazem parte da escola e é um ser da escola.

Pesquisadora: E você acha que a inclusão das pessoas com deficiência intelectual, que é o caso
do Cândido, realmente está acontecendo, ou você acha que tem alguma dificuldade ainda, o que
você pensa?
Professora: Pra gente que não teve essa formação. A gente ainda não tem formação total para
trabalhar com os meninos de inclusão. Acho que ainda tem muita coisa falha. Para nós
professores ainda tem alguma falha, de como lidar com eles, como estar tratando, não assim na
diferença física deles, mas assim, pelo jeito, a lentidão da aprendizagem. Como que a gente tem
que trabalhar essa lentidão. Acho que isso é meio falho para nós ainda.

Pesquisadora: E aqui na escola, como que você vê esse processo de inclusão, como que está
acontecendo?
Professora: Aqui na escola todo mundo, é assim, nós trabalhamos diferenciado, mas não é
totalmente porque a gente não tem esse preparo. Então ainda acho que é dificultoso pra gente,
porque o preparo a gente não tem muito.
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Pesquisadora: E o que que você acha que facilita a inclusão? Você acha assim que tem algum
ponto, alguma coisa que você vê no seu trabalho que você acha que facilita? O que que você
acha que a inclusão ajuda? E o que dificulta também. Quais seriam os pontos positivos e
negativos?
Professora: O que dificulta pra gente é o saber lidar. Temos a nossa dificuldade. A gente tem
que trazer coisas diferenciadas mais a maioria dos alunos têm essa rejeição. Eles não aceitam
trabalhar diferenciado. Eles querem fazer o que a turma está fazendo. Tanto que do Cândido eu
não trabalho diferenciado, eu trabalho com ele a mesma coisa porque ele me acompanha em
sala de aula. Ele tem a dificuldade dele de não saber fazer as contas, não saber contar, mais é
um menino interessado, que procura sempre se interessar pelo que a gente está fazendo.

Pesquisadora: E como que você descreveria o Cândido como aluno? Como que é o aluno
Cândido?
Professora: Dedicado. Em relação ao restante da turma, é um aluno muito dedicado. É um
aluno muito esforçado, ele pergunta. Ele tem dúvida e pergunta. Na hora da prova, se ele tem
alguma dúvida, chama a gente pra poder estar sanando aquela dúvida. Assim, de esforço em
relação a ele, ele tem muito. Muito, muito, muito esforçado mesmo.

Pesquisadora: E ele participa da aula?
Professora: Participa. Participa mais até do que os colegas.

Pesquisadora: E o comportamento dele como que é?
Professora: É tranquilo. É um menino muito tranquilo, não precisa ficar chamando muita
atenção. Ele às vezes fica chamando atenção do colega, vamos parar, a gente tem que aprender
a matéria, tem que estudar. Até chama e ajuda. Acaba ajudando a gente também com os
colegas.

Pesquisadora: E, acho que até você já respondeu, mas vou te perguntar se existe alguma
maneira diferente de ministrar o conteúdo antes de você trabalhar com pessoas com deficiência
e depois. Se houve alguma modificação?
Professora: Tem diferença sim, porque o dele você não pode aprofundar muito. Porque o aluno
com deficiência você trabalha com ele de uma maneira mais suave. Uma maneira mais simples.
Tenta colocar para ele, passar de uma maneira mais simples.
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Pesquisadora: E é a primeira vez que você está trabalhando com pessoas com deficiência? Ou
você já tem mais experiências?
Professora: Não, eu já tenho mais experiência porque eu já trabalhei no Dr. Kleber com um
menino surdo e mudo. Depois eu trabalhei no Inácio Passos quatro anos. Então lá praticamente
é uma escola de inclusão. então a gente trabalha com todos os tipos de síndromes.

Pesquisadora: E pessoa com deficiência nessa sala só o Cândido?
Professora: Só o Cândido. Não, e o Caio. Mas o Caio é por causa de problema de coração que
ele tem. Então não pode se locomover, não pode correr.

Pesquisadora: Ele fala muito no Caio.
Professora: Ele até senta perto. A gente até deixa sentando perto porque, às vezes... Só que o
Cândido não tem professora apoio.

Pesquisadora: E o Caio tem?
Professora: O Caio tem.

Pesquisadora: Eu perguntei isso pra ele. Ora ele falou que tinha, ora falou que não.
Professora: O Caio tem uma professora apoio. Uma professora que acompanha ele todas as
aulas. O Cândido já não tem. O ano passado eu dei aula para o Cândido a
à tarde porque eu estava substituindo três meses. E o professor que estava como apoio do Caio
ajudava o Cândido. Só que essa professora desse ano só fica com o Caio. Ela não ajuda o
Cândido porque ele não tem o laudo. Por isso que a gente precisa que a família traga o laudo
para escola pra ele ter o direito a uma professora apoio que acompanhe ele 24 horas. Porque a
gente precisaria dessa avaliação dele.

Pesquisadora: E como que é a avaliação? Como é feita a avaliação com o Cândido?
Professora: Ele é avaliado como todos os outros colegas. A gente avalia do mesmo jeito. Só
que do Cândido no final do bimestre a gente avalia mais pelo comportamento, o que ele faz de
atividade dentro de sala, a participação e mais a prova escrita. Só que a prova escrita sempre
ele não consegue atingir o objetivo que é a média. Mas como a gente dá 60% em prova e o
restante em trabalhos, ele consegue pelos trabalhos. Porque o trabalho ele faz com o colega em
sala, em dupla. Então isso vai orientando ele. Então vai ajudando ele bastante.
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Pesquisadora: E quando ele faz esse trabalho em grupo você vê que todo mundo da sala tem
uma boa aceitação de trabalhar com ele?
Professora: Sim. Tem sim, muito. Ele até senta com o colega da frente que é o Savio que ele
tem mais afinidade. Às vezes até com menina. Também dá para assentar. Dá para ele apoio,
apoiam ele. Dá uma orientação para ele.

Pesquisadora: E como que você acha que, você até falou sobre isso, como que é o
relacionamento dele com os colegas?
Professora: O relacionando é bom. No início ele estava assim, tipo que meio apaixonado por
meninas. Então ele tinha aquela crença dele, mas a gente sabe que é por causa da deficiência. E
toda criança deficiente tem uma aguçado, né. O sexo meio aguçado. Então ele mexia muito com
as meninas tudo, mas depois parou. Então ele fala que a menina é namorada dele, vai casar com
ele e as meninas também acabam brincando. Então, um dia até que eu chamei atenção em sala.
Foi até que ele faltou. Eu falei com as meninas, vocês param com isso, porque vocês tão criando
nele uma esperança. Então acho que isso não é legal para ele, né. Então até pedi que parassem.
Em relação a aceitação, na sala ele é bem aceito.

Pesquisadora: Como você acha que ele vê os colegas dele?
Professora: Ah, ele. Acho que é a mesma coisa. É reciproca. Como ele é bem aceito ele também
aceita bem os colegas.

Pesquisadora: Ele me falou durante as entrevistas que tem alguns meninos que ficam mexendo
com ele. Ele citou assim até em relação a racismo (...)
Professora: Mas é porque os meninos, às vezes, mexem porque ele fica mexendo, ele fica
pondo, às vezes, tipo apelidos nos meninos. E os colegas não aceitam, então vai mexer com ele
também.

Pesquisadora: Ele até falou que chama de guri, mas que ele não gosta que o chamem de guri
porque ele é um menino. A gente perguntou o que era guri. Aí ele, a gente percebe que ele tem
esse discernimento. Ele consegue perceber o que os meninos querem dizer.
Professora: Ele consegue ver uma diferença muito grande.
Pesquisadora: Então você acha que ele também mexe com os meninos?
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Professora: Ele também mexe. Na minha aula até que não é tanto não. Porque até que como
diz a Simone, eles me respeitam muito. Então acho que eles têm um pouco de medo. Então na
minha aula eles não fazem muito isso não. eles mexem mais em outros horários.

Pesquisadora: E ele conta alguns episódios sobre o recreio. Que ele fica mais perto da escada
que ele não gosta de ficar muito no meio do pessoal.
Professora: No meio é. É porque na hora do recreio a gente praticamente, a gente vai para a
sala dos professores, a gente não tem muito contato com ele aqui fora. Mas, às vezes, a gente
fica meio distante sim. Porque, às vezes, a gente sai para ir ao banheiro e a gente acaba vendo.
Pesquisadora: E tem algum episódio que aconteceu com ele que você gostaria de relatar, que
você acha que seria interessante?
Professora: Ah, acho que não.

Pesquisadora: Ele falou muito da matemática, falou que ele tem dificuldade.
Professora: Tem dificuldade. A gente sabe. Porque a matemática é assim, é o terror pra todo
mundo. Matemática é o bicho.

Pesquisadora: Mas achei interessante que ele sabe falar qual o conteúdo que você está
trabalhando, fala das equações, descreveu tudo direitinho.
Professora: Ele sabe porque assim, às vezes, a gente pergunta, onde que eu parei, tem tarefa
para corrigir. Isso aí ele dá conta. Ele sabe que tem tarefa, sabe que deu tarefa. Nesse ponto ele
é bem dedicado, mostra para a gente teve tarefa. É você parou em tal matéria professora. Isso
aqui você não corrigiu. Faltou isso aqui. Faltou essa letra para você corrigir. Porque, às vezes,
a gente corrige e, às vezes, não dá tempo de fazer a correção toda. Ele sabe direitinho. E
preocupa. Ele preocupa muito com a matéria. Quando ele falta ele pega com o colega. Ele copia
matéria, ele vai lá na minha mesa e mostra que copiou. E trabalho, quando às vezes ele faz o
trabalho que não deu tempo dele terminar aqui, ele leva na minha casa. Entendeu, ele leva na
minha casa: aqui, oh professora, eu esqueci de te entregar o trabalho, tá aqui. Mas você vai
aceitar? Você vai dar nota ainda?
Pesquisadora: E ele preocupa muito e gosta, ele quer aprender.
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APÊNDICE VIII – Entrevista realizada com a professora de Inglês
Entrevista : Professora de Inglês: 26/10/17

Pesquisadora: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, sua formação,
o que você quiser colocar pra gente.
Professora: Bom, eu me formei na UFSJ, fiz curso de letras, português e inglês. Me formei em
2013, em maio e comecei a trabalhar em junho. Trabalhei um ano e meio no Ministro, que é a
escola localizada na Bela Vista, depois eu vim pra cá, aqui eu estou há três anos.

Pesquisadora: E o que você acha que é a inclusão escolar?
Professora: A inclusão é muito difícil porque ela acontece, eu vejo a inclusão de duas formas,
a inclusão física e a inclusão efetivamente. E o que eu tenho visto é mais a inclusão física porque
a gente não tem uma preparação específica para lidar com a dificuldade do menino, com a
necessidade do aluno de inclusão. A gente não é treinado pra isso. E, às vezes, a gente tem
várias deficiências, dois, três alunos, cada um com uma dificuldade diferente e a gente não está
preparado pra nenhuma delas. Então assim, a gente se esforça para tentar incluir o aluno na aula
efetivamente, mas na maioria das vezes, com sinceridade, só acontece a inclusão física. Eu
imagino que no caráter social até ajude. Que ele estar lidando no meio com os meninos, os
meninos interagem com eles, eles com os meninos, mas na parte da aprendizagem, fica um
pouco a desejar porque a gente não é treinado pra isso.

Pesquisadora: E você acha que a inclusão da pessoa com deficiência está realmente
acontecendo nas escolas brasileiras?
Professora: Eu imagino que tenha exemplos de escolas em que aconteçam, mas, nas que eu
passei, eu já passei por quatro ou cinco aqui em São João e eu não vi efetivamente em nenhuma
delas. Apesar da gente se esforçar muito, a gente tem as professoras apoio, mas não é a mesma
coisa, porque a gente não é treinado pra isso. A gente esbarra em um monte de empecilho para
fazer a coisa acontecer como deve acontecer de verdade.

Pesquisadora: E o que você acha que facilitaria a inclusão da pessoa com deficiência, no caso,
eu estou fazendo a pesquisa na área da deficiência intelectual. Então, o que você acha que
facilitaria a inclusão de pessoas com deficiência intelectual? O que a escola poderia fazer ou os
professores?
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Professora: Eu acho que uma série de coisas, que vai desde mudanças físicas, a gente tem aluno
cadeirante que não tem acesso à quadra porque a quadra tem degraus. Que não tem acesso, que
tem dificuldade para ir ao banheiro porque o banheiro não é adaptado. Então ele tem que ser
levado ao banheiro no colo porque a cadeira não entra na porta. Então, desde essas dificuldades
físicas até professor treinado, capacitado pra deficiência daquele menino. Para lidar
especificamente com o problema do menino. Porque, às vezes, ele tem o professor apoio, mas
o professor apoio não é formado em química, não é formado em física, não é formado em inglês
e o professor que tem a formação de química, de física e inglês não tem formação para lidar.
Então eu acho que tinha que formar professores, tem que esperar a formação de professores
específicos que saiba o conteúdo e que tenha também estudo e norral para lidar com as
dificuldades do menino.

Pesquisadora: E o que você acha que tem de bom na inclusão?
Professora: O caráter social. A gente vê que no início do ano, eu recebi um menino em
fevereiro que era bem fechado, não interagia e agora que a gente já tá em outubro a gente vê
que consegue lidar mais com os colegas, os colegas aceitam ele mais. Porque, às vezes, quando
a gente trazia, a gente tem que trazer uma atividade diferenciada, o menino fala, “Por que a dele
é assim? A dele é mais fácil. Por que a professora apoio ajuda ele e ninguém me ajuda? Eu
tenho que fazer a prova sozinho, ele faz com a professora lendo para ele”. Esse caráter social a
gente explica, oh, ele precisa, ele tem mais dificuldade, mas ele está aprendendo do mesmo
jeito. Então, das duas partes, tanto dos alunos da sala quanto do aluno com deficiência que agora
já interage mais com os meninos, já fica mais à vontade na sala, a professora apoio pode sair e
deixar ele um pouco, um tempo mais sozinho que ele consegue interagir. Se ele já tem
dificuldade, ele já chama o coleguinha e pede ajuda. Então acho que no caráter social funciona
sim. Acho que é até muito bom, mais a aprendizagem!?

Pesquisadora: E sobre o Cândido, que é o aluno que eu estou pesquisando. Como você
descreveria o aluno Cândido?
Professora: Eu dou aula para o Cândido há dois anos. O Cândido é simpático, é paciente, é
atencioso e se esforça muito para aprender. É um menino muito educado. Ele interage com os
colegas numa boa. Ele sabe lidar com várias situações. Quanto a aprendizagem, ele se esforça
bastante. Ele não pode assim, conseguir no mesmo nível que os outros alunos conseguem, mas
se esforça bastante, é preocupado e é bem interativo. Se tem dificuldade chega na gente,
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pergunta, consegue explicar onde está a dificuldade dele para a gente explicar. Se está errado,
faz de novo, tem muito boa vontade.

Pesquisadora: É a primeira vez que você está trabalhando com aluno com deficiência?
Professora: Não, desde que eu comecei.

Pesquisadora: Você faz um trabalho diferente ou é o mesmo para todos os alunos. Queria que
você falasse um pouco do seu trabalho.
Professora: Faço trabalho diferenciado. Inclusive eu converso muito com a professora apoio.
A professora apoio fala que ele tem muita dificuldade, porque eu dou as provas abertas. Ele tem
muita dificuldade motora e escrever demais para ele é muito cansativo. Porque a gente explica
uma, duas, vezes, ele até pega, mas na hora de fazer, se ficar muito cansativo, ele não vai
conseguir fazer. Então eu já faço uma prova especial que ele já tem que escrever menos, mas
que ainda assim, esteja dentro do conteúdo que eu estou ensinando. É a mesma matéria que eu
dou para as outras turmas, só com uma abordagem diferente, que ele não tenha que escrever
tanto para não ficar tão cansativo e que ao mesmo tempo ele consiga se expressar para eu saber
que ele realmente está aprendendo.

Pesquisadora: E sobre a avaliação? Bom, você já mencionou que a avaliação a avaliação dele
é diferenciada.
Professora: E diferenciada, mas é o mesmo conteúdo, só que com uma abordagem diferente.

Pesquisadora: Mas ele faz junto com os alunos lá? Ou ele faz em sala separada?
Professora: Ele faz junto com os alunos. Ele só sai quando, às vezes, precisa de um tempo
maior. Quando a aula acaba e a professora termina com ele e depois entrega.

Pesquisadora: Mas ele tem professora apoio, o Cândido?
Professora: O Cândido não.

Pesquisadora: Tem um outro menino.
Professora: O Cândido faz na sala com os outros, consegue fazer normalmente. É porque tem
um outro menino. Acabei falando de outro. Mas ele faz na sala.
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Pesquisadora: E como você acha que é o relacionamento do Cândido com você e com os
demais professores?
Professora: A gente conversa numa boa. É um relacionamento muito amigável até. De
confiança. Eu sinto que ele confia em mim para falar da dificuldade dele. Eu também confio
nele para me falar o que ele não está conseguindo. Então é um relacionamento muito amigável.
Ele nunca reclamou a mim de qualquer outro professor, porque é uma coisa que ele teria
liberdade de fazer porque a gente conversa bastante. Mais com outros eu não sei. Comigo é
uma relação muito amigável. Ele tem confiança para me falar as dificuldades dele e eu confio
nele pra me falar quando não está bom, quando não está legal pra gente melhorar.

Pesquisadora: E com os colegas de sala?
Professora: Também vejo ele conversar com todos, nunca o vi numa discussão ou ele chateado
com alguma coisa que tenha acontecido. Ele é muito conversado. Ele lida bem com todos eles.

Pesquisadora: Ele mencionou que, às vezes, alguns meninos mexem muito com ele, que o
chamam por apelido, que o chamam de guri e ele não gosta, se sente incomodado com isso.
Você já presenciou isso na sua aula?
Professora: Eu até presenciei, mas é uma coisa que acontece entre os outros meninos também.
É normal da idade. Adolescente tem essa mania mesmo.

Pesquisadora: Você acha que é natural.
Professora: Não que seja certo, é errado eles fazerem isso. Mas não é uma coisa que acontece
só com o Cândido. É uma coisa que eu vejo que é da sala mesmo.

Pesquisadora: E tem algum episódio, da sua aula que você queira relatar que foi legal ou de
alguma dificuldade, que envolva o Cândido?
Professora: Olha, o que eu acho bacana é porque como eu falei não tenho só ele de aluno
especial na sala. Eu tenho um outro aluno que precisa de professora apoio. Eu vejo ele apoiando
muito esse menino. O relacionamento dos dois é muito bacana. Ele consegue fazer o dele com
um pouco de mais facilidade que o outro, aí ele começa a ajudar o outro aluno e eu acho isso
muito bacana.

Pesquisadora: Ele mostrou algumas avaliações, disse que gosta muito de inglês, que ele
consegue aprender, que ele está feliz com o inglês.

184

Professora: Eu acho bacana, eu acho que é um pouco disso mesmo, a nossa amizade, a
confiança que ele tem de mostrar a dificuldade dele e a gente conseguir conversar numa boa.

Pesquisadora: Eu vi as provas. Ele ficou feliz porque eu falei que a letra dele melhorou muito,
ele conseguiu transcrever as provas direitinho.
Professora: Ele está evoluindo bem, eu percebi isso também.
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ANEXO I – Avaliação Pedagógica de 2005
AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA
Educação Infantil
Observação: o cabeçalho com símbolo e dados da instituição foram omitidos por questões éticas.
PARTE I
ENTREVISTA COM RESPONSÁVEL
1. DADOS PESSOAIS DA CRIANÇA:
Nome: *Cândido Trindade Amaro
Data de Nascimento: 02/05/02

Idade: 3 anos

Filiação: *José Amaro e *Maria Trindade Amaro
Endereço: Rua das *Flores,1416 – Bairro: Tejuco
Telefone de contato: 3373-*0000 (Falar com Luzia)
9906-*0000 (Lidiane)
Observações: O asterisco e sublinhado indicam que dados fictícios substituíram dados reais por
questões éticas. A letra diferenciada indica trata-se de cópia de manuscrito.
2. HIPÓTESE DIAGNÓSTICA
Encaminhamento: Médica (Simone – Perto da Matriz) T.O.
Motivo do encaminhamento: Dificuldade de fala, visão e tato.
Atendimentos indicados: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Medicamentos: Não toma nenhum medicamento.
3. HISTÓRICO
O parto foi cesariana. Até um ano, o desenvolvimento foi normal. Depois
foi notado que tinha dificuldade de fala, isolamento, agitação, não gosta
de assistir TV. Tem facilidade de guardar fatos (memorizar), mas é
disperso.
Não frequentou nem escolas, desde pequeno foi criado pela avó e
atualmente está em companhia da prima Lidiane.
Cândido é sensível a picada de insetos, etc. (fica muito vermelho).
Ele tem o hábito de tirar roupas e sapato. Faz pirraça e gosta muito de
rua. Segundo Lidiane, trata-se de uma criança sem limites, come quando
quer, o quanto quer e sempre lhe fazem “vontades”.
4. DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DE:
AUTO-CUIDADOS
Alimenta-se sozinho.
Veste-se sozinho, precisando de ajuda somente para blusas com
golas, botões ou fechos.
Despe-se sozinho, exceto quando há botões e fechos.

SIM
x

x
x
x

Assoa o nariz quando lembrado.
Acorda seco pelo menos duas manhãs por semana.

NÃO

x

Evita perigos corriqueiros (ex. caco de vidro).

x

Escova os dentes quando recebe instrução.

x

Calça os sapatos, exceto amarrar.

x

SOCIALIZAÇÃO

E.D.
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x

Canta e dança ao ouvir música.

x

Cumprimenta pessoas e familiares sem ser lembrado.
Pede permissão para brincar com um brinquedo que está sendo
usado por outra criança.
Diz por favor e obrigado.

x

Espera sua vez.

x

Obedece às ordens do adulto.

x

Brinca perto de outras crianças e conversa com elas.

x

Acaricia e beija os familiares.

x

x

Assinatura do responsável: Lidiane *Silva
Assinatura da coordenadora: Elaine Cristina de Resende

PARTE II
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS
DESENVOLVIMENTO MOTOR
Faz um quebra-cabeça de 3 peças.

SIM
x

NÃO

Corta algo em pedaços com a tesoura.

x

Chuta uma bola quando enviada para si.

x

Anda na ponta dos pés.

x

Pedala um triciclo numa distância pequena.

x

Brinca em um balanço.

x

Sobe em um escorregador e escorrega.

x
x

Dá cambalhotas.
Anda de forma ritmada.
Desenha figuras segundo contornos pontilhados.
LINGUAGEM
Presta atenção em uma história curta lida.

x
x
SIM

NÃO
x

Diz o nome quando solicitado.

x

Responde perguntas simples.

x

Relata experiências imediatas.

x

Diz como são usados objetos comuns.

x

Conta dois fatos na ordem de ocorrência.

x

Pede favores.

x

COGNIÇÃO
Nomeia objetos como sendo grandes e pequenos.

E.D.

SIM

Aponta partes do corpo quando solicitado.

x

Aponta para menino e menina, dada a ordem.

x

NÃO
x

Diz se o objeto é pesado ou leve.

x

Descreve eventos ou personagens de uma estória familiar ou
programa de televisão.
Emparelha 3 ou mais objetos.

x

Aponta para objetos compridos e curtos.

x

Faz uma sequência (cor ou tamanho).

x

x

E.D.

E.D.
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Indica se os objetos são iguais ou diferentes.

x

Desenha um quadrado imitando um adulto.

x

Nomeia cores.

x

Nomeia formas geométricas.

x

PARTE III
CONCLUSÃO
Trata-se de uma criança que apresenta dificuldade de socialização,
atraso no desenvolvimento motor, no desenvolvimento da linguagem e
cognição, portanto, indica-se que frequente a escola especial, na modalidade
de Educação Infantil.
Assinatura da Coordenadora: Elaine Cristina de Resende
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ANEXO II – Avaliação de Desempenho de 2009

Observação: o cabeçalho com símbolo e dados da instituição foram omitidos por questões éticas.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ALUNO
ANO: 2009

ALUNO: *Cândido Trindade Amaro
DATA DE NASCIMENTO: 02/05/02

IDADE: 7 anos

FILIAÇÃO: *José Aparecido Amaro e *Maria Trindade Amaro
PROFESSORA: Elaine Cristina de Resende Pereira
SETOR: Ensino Fundamental

ANO: 1º

Observação: O asterisco e sublinhado indicam que dados fictícios substituíram dados reais por
questões éticas.
RELATÓRIO FINAL

LINGUA PORTUGUESA
o Ouve histórias com atenção e reconta com apoio do livro e intervenção, expressando
sentimento e emoções.
o Produz sons a partir de gravuras específicas (onomatopeias);
o Diferencia texto de desenho;
o Diferencia letras de números;
o Produz texto oral à vista de uma gravura;
o Reconhece o próprio nome e de todos os colegas da turma;
o Copia seu nome e consegue formá-lo utilizando o alfabeto móvel;
o Identifica diferentes portadores de texto;
o Interpreta gravuras, ilustrações, fatos e desenhos;
o Traça as letras corretamente;
o Identifica as letras: A, B, C, D, E, G, I, L, R.

MATEMÁTICA
o
o
o
o
o

Separa números de letras;
Reconhece as cores primárias;
Reconhece quantidades;
Realiza contagem progressiva até 5;
Identifica e nomeia de acordo com os conceitos: em frente de / atrás de; no meio de; diante
de; em torno de; em redor de; antes / depois; ao lado de; em cima de; embaixo;
o Reconhece as formas geométricas básicas;
o Ainda encontra dificuldade na identificação dos números.
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CIÊNCIAS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Reconhece e nomeia elementos da natureza (árvore, sol, lua...);
Reconhece os alimentos que são benéficos para a saúde humana;
Reconhece as partes do corpo;
Identifica peças do vestuário;
Reconhece os órgãos dos sentidos e sua função;
Tem noção de higiene e cuidados com o corpo (pentear os cabelos, escovar os dentes, tomar
banho);
Tem noção dos cuidados com o ambiente;
Reconhece objetos, animais e ambientes perigosos;
Percebe e identifica diferentes ambientes e materiais;
Reconhece a importância de preservar a natureza. Sabe cuidar de pequenas plantas e percebe
o desenvolvimento das mesmas.
Reconhece as cores do semáforo e compreende os perigos do trânsito;
É independente na escovação dos dentes e no uso do banheiro;
Reconhece as partes da planta;
Identifica animais domésticos e algumas características próprias dos mesmos;
Compreende os cuidados que devemos ter com o lixo doméstico e reconhece animais que
podem aparecer com o acúmulo do lixo.
HISTÓRIA

o
o
o
o
o
o

Percebe-se como parte da história humana, reconhecendo a diferença entre menino e menina;
Identifica as diferentes fases da vida humana: bebê, criança, jovem, adulto e velho;
Constrói a linha do tempo: bebê, criança, jovem, adulto e velho;
Conta fatos da própria vida;
Identifica sua rotina, bem como as brincadeiras prediletas e o que não gosta de fazer;
Compreende a história das crianças através dos tempos, identificando fatos relevantes.

GEOGRAFIA
o
o
o
o
o
o
o
o

Tem noção espacial;
Reconhece os ambientes da escola (sala de aula, banheiro, refeitório, etc.);
Reconhece ambientes externos e sua função (Santa Casa e Hospital);
Identifica os diferentes lugares nos quais frequenta: escola, casa;
Compreende e identifica cenas do cotidiano;
Identifica o local onde as pessoas vivem;
Identifica a moradia de alguns animais
Descreve sua casa.
ENSINO RELIGIOSO

o Identifica os membros da família e tem noção de respeito, obediência e carinho com os
mesmos;
o Tem noção de respeito com os animais;
o Tem noção de responsabilidade com a escola, família e objetos de uso diário;
o Compreende os conceitos de amizade e perdão, sendo respeitoso com todos.
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FILOSOFIA
o
o
o
o
o
o

Tem noção de amizade;
Expressa sentimentos de amizade e cortesia com os colegas;
Compreende a importância da verdade prevalecendo sobre a mentira;
Compreende regras e as coloca em prática;
Consegue participar de discussões e dar a sua opinião;
Compreende que as crianças têm o direito de brincar e não devem trabalhar.

Disciplinas

1º

2º

3º

4º

Bim

Bim

Bim

Bim

Processo de
formação

1º Bim

A

A

A

A

Frequência

Matemática

A

A

B

B

Ciências

A

A

A

Geografia

A

A

História

A

Ensino

Língua

2º

3º

4º

Bim

Bim

Bim

A

A

A

A

Pontualidade

A

A

A

A

A

Disciplina

A

A

A

A

A

A

Socialização

A

A

A

A

A

A

A

Independência

A

A

A

A

A

A

A

A

AVD

A

A

A

A

A

A

A

A

Portuguesa

Religioso
Filosofia

INDICE:
A – Alcançou suficientemente os objetivos.
B - Alcançou parcialmente os objetivos.
C – Com um pouco mais de esforço poderá alcançar os objetivos.

Elaine Cristina de Resende
Professora

Assinatura omitida por questões éticas
Coordenadora Pedagógica
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ANEXO III – Avaliação de Desempenho de 2010
Observação: o cabeçalho com símbolo e dados da instituição foram omitidos por questões éticas.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ALUNO
ANO: 2010

ALUNO: *Cândido Trindade Amaro
DATA DE NASCIMENTO: 02/05/02

IDADE: 8 anos

FILIAÇÃO: *José Aparecido Amaro e *Maria Trindade Amaro
PROFESSORA: Elaine Cristina de Resende Pereira
SETOR: Ensino Fundamental

ANO: 2º

Observação: O asterisco e sublinhado indicam que dados fictícios substituíram dados reais por questões
éticas.
RELATÓRIO FINAL

Língua Portuguesa:
o
o
o
o
o

Escreve o nome.
Reconhece os nomes dos colegas da turma.
Reconhece e escreve as letras do alfabeto.
Associa palavras a objetos, através da identificação da letra inicial.
Em relação às fases de desenvolvimento da escrita, encontra-se no Nível Silábico.

Matemática:
o
o
o
o
o
o

Reconhece os numerais de 1 a 9.
Traça os numerais corretamente.
Reconhece quantidades.
Conta até 10.
Monta quebra-cabeças com desenvoltura.
Reconhece objetos iguais.

História:
o Sabe o nome da escola onde estuda.
o Compreende as regras da escola: uso do uniforme, cuidado com os objetos, respeito aos
profissionais, etc.
o Identifica objetos existentes na sala de aula.
o Reconhece diferentes dependências da escola: salas de aula, pátio, refeitório, banheiro, sala de
informática e artes, jardim, secretaria, quadra, etc.
o Reconhece e identifica as diferentes fases da vida: bebê, criança, jovem, adulto e velho.
o Identifica os membros da família.
o Compreende as relações familiares e interage no grupo em que está inserido.
o Compreende a história das famílias através dos tempos, de maneiras simplificada.
o Reconhece os tipos mais comuns de moradia existentes na sociedade.
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o Reconhece materiais utilizados na construção das moradias.
o Compreende a organização do tempo e enumera as atividades desenvolvidas na rotina da escola e
de casa.
o Identifica o ano, dias da semana e o mês que faz aniversário.
o Relaciona fatos ao presente, passado e futuro.
o Identifica profissões.
o Reconhece alimentos naturais e industrializados.
o Identifica a procedência de alguns alimentos.
o Identifica alguns estabelecimentos nos quais se adquire determinados alimentos.
o Indica alimentos para as refeições diárias, de forma coerente.
o Identifica peças do vestuário e as possibilidades de uso de acordo com as circunstancias.

Geografia:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Identifica semelhanças e diferenças entre as pessoas.
Reconhece suas características físicas.
Reconhece diferentes tipos de famílias e identifica seus membros.
Identifica eventos e atividades realizadas em família.
Descreve sua casa.
Sabe o nome da escola em que estuda e o turno.
Identifica dependências da escola.
Reconhece o uniforme, bandeira da escola e materiais que utiliza.
Descreve e desenha a rua onde mora.
Sabe localizar a sua rua e fala o endereço.
Identifica e interage em brincadeiras.
Reconhece os cuidados necessários para atravessar a rua.

Ciências
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Identifica e nomeia partes do corpo humano.
Conta fatos da sua história de vida, com auxílio de fotografias.
Reconhece o ambiente natural e o que foi modificado pelo homem.
Identifica elementos da paisagem natural.
Identifica os órgãos dos sentidos e suas funções.
Percebe diferentes sensações.
Compreende os cuidados que devemos ter com o nosso corpo.
Identifica elementos do meio ambiente e suas funções para a melhoria da vida do ser humano.
Identifica alimentos de origem animal e vegetal.
Reconhece diferentes tipos de plantas e animais.
Identifica fenômenos da natureza: sol, chuva, vento, etc.

Ensino Religioso
o Demonstra compreensão das virtudes que são importantes para o convívio fraterno em sociedade.
o Coloca em prática os conhecimentos adquiridos, reagindo de forma satisfatória diante das
discussões e pequenos atritos entre os colegas (reconhece os erros, pede desculpas, etc.).
o Participa com atenção dos momentos de apresentação das histórias sobre os temas trabalhados e
consegue recontá-los de forma satisfatória.
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Filosofia
o Compreende regras de comportamento indispensáveis para o bom convívio na escola e em casa.
o Raciocina de forma lógica diante das discussões acerca de temas que envolvem fatos do dia-a-dia.
o Reconta pequenas histórias envolvendo fatos relevantes para a formação do caráter, demonstrando
compreensão do conteúdo apresentado.
o Consegue demonstrar os conhecimentos adquiridos no seu dia-a-dia, em casa e na sociedade,
trazendo fatos relevantes para discussão.

Atividades de vida diária
o
o
o
o
o
o

Alimenta-se sozinho.
Escova os dentes, sozinho.
Tem controle de esfíncteres e faz uso do vaso sanitário sozinho.
Consegue despir-se e vestir-se com supervisão.
Ainda não consegue amarrar os sapatos.
Sabe enviar recados e fazer pequenos favores (entregar o diário, buscar frutas, etc.).

Disciplinas

1º

2º

3º

4º

Bim

Bim

Bim

Bim

A

A

A

A

Matemática

B

B

A

Ciências

A

A

Geografia

A

História
Ensino

Processo de
formação

1º

2º

3º

4º

Bim

Bim

Bim

Bim

Frequência

A

A

A

A

A

Pontualidade

A

A

A

A

A

A

Disciplina

A

A

A

A

A

A

A

Socialização

A

A

A

A

A

A

A

A

Independência

A

A

A

A

A

A

A

A

AVD

A

A

A

A

Filosofia

A

A

A

A

Informática

B

B

B

B

Artes

B

B

B

A

Música

B

A

B

B

Educação Física

A

A

A

B

Língua
Portuguesa

Religioso
INDICE:
A – Alcançou suficientemente os objetivos.
B - Alcançou parcialmente os objetivos.
C – Com um pouco mais de esforço poderá

Elaine Cristina de Resende

alcançar os objetivos.

Assinatura omitida por questões éticas.

Professora

Coordenadora Pedagógica
Dezembro de 2010
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ANEXO IV – Histórico escolar
Certificamos que*CÂNDIDO TRINDADE AMARO, natural de São João del-Rei, Estado MG, de nacionalidade brasileira, do
sexo masculino, nascido (a) em 02 de maio de 2002, filho (a) de *José Aparecido Amaro e *Maria Trindade Amaro concluiu em
16/12/2013 o 5º ano do Ensino Fundamental conforme Histórico Escolar e observações em anexo no anverso e verso.
Fundamentação Legal do Curso: Lei Federal 9394/96 Resolução nº 451/03 e Parecer nº 424/03 de 02/09/2003.
HISTÓRICO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Observações Gerais:

B

A

A

B

B

anos, organizado nos

156:00

----

80:00

Ciclos e nos quatro
anos finais em anos de
escolaridade, conforme

-------

Parecer CEE nº1132/97

SEE/MG nº 469/03, a
Diária

Atividade de Vida

Musicalização

Ed. Ambiental

e 1158/98 e Resolução

Filosofia

Ensino Religioso

Informática

Ed. Física

Artes

História

Geografia

Ciências

Parte Diversificada
Higiene / Escovação

Ano: 2010

conhecimento

Matemática

Língua Portuguesa

de

2º ANO

cinco anos iniciais em

LDBEN nº 9394/96,

Áreas
Ciclo de Alfabetização

800:00

40:00

200

680:00

Base Nacional Comum

saber:

CICLO INICIAL DE
ALFABETIZAÇÃO –

A

Aproveitamento

Ciclo Inicial de Alfabetização

Situação do aluno

Total Carga Horária (HR)

Diária

Dias Letivos Anuais

Atividade de Vida

Musicalização

A

Ed. Ambiental

Filosofia

A

Aproveitamento

Faltas/Horas

Fase I

A

O Ensino Fundamental
com duração de nove

C.H. Curricular

A

A

C.H. Curricular

A

A

B

A

B

A

A

680:00

40:00

100:00

148:00

---

-------

Fase Introdutória, Fase

B

I, Fase II

CICLO
COMPLEMENTAR

Faltas/Horas

Base Nacional Comum

A

B

626:40

84:00

Diária

Atividade de Vida

A

Musicalização

A

Ed. Ambiental

Higiene / Escovação

Informática

Ed. Física

para

preenchimento

da

avaliação

de

desempenho:
B (Bom) – alcançou
com satisfatoriamente
os objetivos de estudo.

A

A

C (Regular) – alcançou

objetivos de estudos.

B

alcançou com êxito os

Artes
A

Referencial

–

A

Filosofia

A

Parte Diversificada

72:00

---

3

1

0

106:40

objetivos de estudos.

A

66:40

Base Nacional Comum

2

:

o

n

626:40

(Excelente)

parcialmente

Faltas/Horas

A

COMPLEMENTAR:

--------

Ensino Religioso

A

História

B

C.H. Curricular

O

DE

ALFABETIZAÇÃO:

B

106:40

---

Geografia

B

Ciências

Matemática

Aproveitamento

Língua Portuguesa

Ano: 2012

conhecimento

IA
V
N

nº 1.086/2008:

4º ano e 5º ano.

de

4º ANO

a

CICLO

Áreas

5s
eº

vigora

1º ano, 2º ano e 3º ano.
66:40

Base Nacional Comum

Fase III

A

2008

Resolução SEE

CICLO

Faltas/Horas

Ciclo Complementar

A

Em
Diária

Informática

A

Atividade de Vida

Ed. Física

A

C.H. Curricular

a

ALFABETIZAÇÃO –

Musicalização

Artes

A

Ed. Ambiental

História

A

Filosofia

Geografia

A

Ensino Religioso

Ciências

A

Higiene / Escovação

Matemática

3º ANO

Ano: 2011

Fase II

Aproveitamento

Língua Portuguesa

de

F

DE

Parte Diversificada

Fase III, Fase IV

Áreas

conhecimento

Ciclo Complementar de Alfabetização

Ensino Religioso

História

Higiene / Escovação

A

Informática

A

Ed. Física

Ciências

A

Geografia

Matemática

1º ANO

Ano: 2009

Fase Introdutória

Língua Portuguesa

de
conhecimento

Parte Diversificada

Artes

Base Nacional Comum

Áreas

Parte Diversificada

os

56:00

Faltas/Horas
Dias
Letivos

CICLO
Fase Introdutória

66:40

CH
CURRICULA
R

Faltas/
Horas

---

A

A

106:40

-------

626:40

C.H. Curricular

A

-------

B

Diária

B

--------

A

Atividade de Vida

A

Musicalização

Informática

A

Ed. Ambiental

Ed. Física

A

Filosofia

Artes

A

Ensino Religioso

História

A

Higiene / Escovação

Geografia

Aproveitamento

Ciências

de
conhecimento

Matemática

Áreas

Língua Portuguesa
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-------

ANO

ESTABELECIMENTO

MUNICÍPIO/
ESTADO

1º ano

200

800:00

156:00

2009

Escola especial

SJDR/MG

Fase I

2ºano

200

820:00

148:00

2010

Escola especial

SJDR/MG

Fase II

3ºano

200

800:00

84:00

2011

Escola especial

SJDR/MG

Fase III

4ºano

200

800:00

72:00

2012

Escola especial

SJDR/MG

Fase IV

5ºano

200

800:00

56:00

2013

Escola especial

SJDR/MG

Obs.: Assinaturas omitidas por questões éticas.
______________________________________________
ASSINATURA DO(A) SECRETARIO (A) – Nº REG. OU AUT.

______________________________________________________________
ASSINATURA DO(A) DIRETOR (A) – Nº REG. OU AUT.

São João Del Rei, _____/______/___________
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ANEXO V – Avaliação de desempenho do aluno - 2015

Avaliação de desempenho do aluno
Sala de Recurso
2015
Aluno: Cândido* Trindade Amaro
Professora: Elaine Cristina de Resende Pereira
Supervisora Pedagógica: Anita Malfati* Teixeira Brighenti
Observação: O asterisco e sublinhado indicam que dados fictícios substituíram dados reais por questões éticas.

Relatório individual:

O aluno Cândido Trindade Amaro compareceu aos atendimentos na Sala de Recursos
da escola especial no ano de 2015, às terças-feiras no horário de 9:15 às 10:15 e às quintasfeiras, no horário de 8:00 às 9:00. Foi assíduo, pontual e as possíveis faltas foram justificadas
pela família. Demonstrou interesse e motivação durante os atendimentos, trouxe dúvidas
referentes ao conteúdo escolar e sempre cumpriu as atividades desenvolvidas com zelo e
apreço.
Em relação às habilidades e conteúdos trabalhados na Sala de Recursos, o aluno
apresenta o seguinte desenvolvimento:
Habilidades cognitivas e metacognitivas:
• Consegue concentrar-se.
• Entende ordens e dá recados.
• Sabe informações básicas sobre si mesmo (idade, onde mora, escola em que estuda, nome dos
familiares, etc. )
• Entende regras de comportamento.
• Tem criatividade ao realizar atividades.
• Tem boa percepção.
• Consegue abstrair o pensamento.
• Tem imaginação e fantasia.
• Tem boa memória auditiva e visual.
• Expressa verbalmente seus pensamentos.
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Habilidades motoras e psicomotoras:
• Tem domínio do esquema corporal para deslocar-se no espaço.
• Possui boa lateralidade.
• Boa coordenação nas atividades motoras finas (desenhar, recortar, amassar).
• Boa coordenação nas atividades globais (correr, engatinhar, saltar, equilibrar-se).
• Recorta sobre linhas.
• Escreve utilizando letra cursiva.
• Respeita o espaço ao colorir.
• Pega corretamente no lápis.
• Usa corretamente a tesoura.
• Consegue desenhar.
• Monta quebra-cabeças até 24 peças.

Habilidades interpessoais e afetivas:
• Consegue se socializar.
• É cooperativo, demonstra disposição em ajudar.
• É determinado para atingir os objetivos.
• Consegue resolver conflitos sem a intervenção ou ajuda de outra pessoa.

Habilidades comunicacionais:
• Comunica-se verbalmente com fluência.
• É comunicativo nos vários ambientes sociais (em casa, na escola com colegas, professores e demais
profissionais, em outras situações da vida).
• Consegue relatar suas vivências ou experiências.

Língua Portuguesa:
• Reconhece, identifica e nomeia todas as letras.
• Reconhece e escreve o próprio nome completo e com letra cursiva.
• Em relação ao nível de desenvolvimento da escrita, encontra-se na hipótese Silábico-Alfabética.

Matemática:
• Possui orientação temporal (sequência lógica, noções de ontem, hoje e amanhã).
• Possui orientação espacial (em cima, atrás, em baixo, esquerda, direita, etc.).
• Tem conhecimento das cores básicas.
• Tem conhecimento das formas geométricas simples.
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• Relaciona numeral à quantidade.
• Sabe contar em sequência até 20.

Observação:
É importante que o aluno continue frequentando os atendimentos na Sala de Recursos para
trabalhar as dificuldades referentes aos conteúdos. Ele ainda não está alfabetizado e tem
bastante dificuldade em relação à matemática, à memorização e apreensão de conteúdos,
interpretação de texto. Sabe copiar com destreza, mas não lê o que escreve.

Elaine Cristina de Resende

Assinatura omitida por questões éticas

Professora

Coordenadora Pedagógica
Dezembro de 2015
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ANEXO VI – Avaliação de Aprendizagem – 1º bimestre

Disciplina: Matemática
Data: 10/03/17
Turma: 9º 11
Valor: 3,0 pontos

Nota: 0,25

1. Se (x, y) é solução de
4x – y = 2

x + 2y = 5, determine o valor de x , y.

x + 2y= 5
x+2=y

2. Em um terreiro, há galinhas e ovelhas, num total e 21 animais e 50 pés. Quantos
animais de cada espécie há nesse terreiro?
O aluno não apresentou resposta.

3. Aplicando o método da adição, resolva os seguintes sistemas:
a) x – y = 5
x + 3y = 9

x - y= 5
x + 3y = 9
x – 3y = 9
x + 1 = 0,25
+9y = 4
Y=4
4
b)

3x – 2y = 6
X – 3y = - 5
O aluno não apresentou resposta.

c) x – y = -4
2x+y=7
O aluno não apresentou resposta.
Observação: A avaliação foi digitada pois a digitalização impossibilitou a legibilidade.
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ANEXO VII – Avaliação de Aprendizagem – 1º bimestre

Disciplina: Matemática
Data: 19/04/17
Turma: 9º 11
Valor: 8,0 pontos

Nota: 0,25
𝟒

𝟒

𝟒

𝟕

𝟏𝟎

1) (1,25 ptos) Calcule as seguintes raízes: √𝟔𝟐𝟓 ; √𝟖𝟏 ; √𝟕𝟐𝟗 ; √𝟏𝟐𝟖 ; √𝟏𝟎𝟐𝟒
O aluno não apresentou resposta.
𝟓

𝟑

2) (1,25 ptos) Simplifique os radicais: √𝟗𝟖 ; √𝟐𝟕 ; √𝟕𝟐𝟗 ; √𝟑𝟔𝟑 ; √𝟐𝟐𝟒
O aluno não apresentou resposta.
3) (1,25 ptos) Escreva na forma de potência com expoente fracionário:
a) √𝟕 = √𝟕
𝟒
b) √𝟐³=√𝟐 =√𝟐=√𝟐
𝟓

c) √𝟑²=√𝟑=√𝟑 =√𝟑
𝟔
d) √𝒂⁵=√𝒂 = √𝒂 = √𝒂
𝟑

e) √𝒙²=√𝒙 =√𝒙 = √𝒙
4) (1,25 ptos) Escreva na forma de radical:
𝟏

a) 𝟐𝟓 = 𝟐√𝟐 = √𝟐
𝟐

b) 𝟒𝟑 =𝟒√𝟒 = √𝟒
𝟏

c) 𝒙𝟒 =𝒙√𝒙 = √𝒙
𝟏

d) 𝟖𝟐 =𝟖√𝟖 = √𝟖
e)

𝟓
𝒂𝟕

0,25

=𝒂√𝒂 = √𝒂

5) (2 ptos) Efetue:
a) 3√𝟓 + √𝟓 - 6√𝟓 = √𝟏
𝟑

𝟑

𝟓

𝟓

𝟓

𝟓

b) 𝟓√𝟑 + 𝟐√𝟑 - 𝟐√𝟑 + √𝟑 =√𝟔
𝟓

𝟓

c)– 4 + √𝟓 + 𝟐√𝟓 - 4 =√𝟏

d) 𝟐√𝟑 - 𝟐√𝟑 + 𝟑√𝟑 +𝟑√𝟑 =√𝟔

e) √𝟓𝟎 + √𝟏𝟖 - √𝟖 = √𝟖

f) 𝟐√𝟐𝟕 - 𝟓√𝟏𝟐 =√𝟖

g) 𝟒 √𝟔𝟑 - √𝟕 =√𝟓𝟔

h) √𝟏𝟐 + √𝟕𝟓 + √𝟏𝟎𝟖 =

6) (1 pto) Encontre o perímetro das figuras, cujas medidas de seus lados são dadas numa mesma
unidade de medida de comprimento:
a)
b)
𝟐√𝟑√𝟖√𝟑𝟐
𝟑√𝟑√𝟏𝟖
𝟔√𝟔√𝟑𝟎

𝟒√𝟔 √𝟏𝟔√𝟒

Boa sorte. Façam com bastante atenção!!!!!!

Observação: A avaliação foi digitada pois a digitalização impossibilitou a legibilidade.
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ANEXO VIII – Avaliação de Aprendizagem – 1º bimestre

Disciplina: Língua Inglesa
Data: 03/04/17
Turma: 9º 11
Valor: 6,0 pontos

Nota: 3,5

1. Complete o texto com o Past Continuous dos verbos entre parênteses: 1,0

It was exactly ten o´clock. Outside, it was raining (rain). We were reading
(read) our books in the living room, and our 9-year-old twins was sleeping (sleep) quietly in
their bedroom. My husband were drinking(drink) a cup of tea, and I was smoking
(smoke) a cigarette. Our 16-year-old daughter were walking (walk) towards the door.
She was wearing (wear) her dark blue raincoat and she was holding (hold) an
umbrela. She was eatting (eat) a chocolate bar. Our cats were running (run) beside her
and our dog was barking (bark) loudly. It was a normal evening.

2. Faça as formas afirmativa, negativa e interrogativa do Past Continuous das sentenças
abaixo retiradas do texto: 2,5
a) We were reading our books. (read)
N.: We were not reading our books.
I.: Were we reading our books?
b) The twins was sleeping quietly. (sleep)
N.: The twins was not sleeping quietly.
I.: Was the twins sleeping quietly?
c) My husband were drinking a cup of tea. (drink)
N.: My husband were not drinking a cup of tea.
I.: Were my husband were not drinking a cup of tea?
d) Our daughter was walking towards the door. (walk)
N.: Our daughter was not walking towards the door.
I.: Was our daughter walking towards the door?
e) She was wearing a raincoat. (wear)
N.: She was not wearing a raincoat.
I.: Was she wearing a raincoat?
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f) She was holding an umbrella. (hold)
N.: She was holding an umbrella.
I.: Was she holding an umbrela?
g) She was eatting a chocolate bar.
N.: She was not eatting a chocolate bar.
I.: Was she eatting a chocolate bar?
h) Our cats was running beside her. (run)
N.: Our cats was not running beside her.
I.: Was our cats running beside her.
i) Our dog was bark loudly. (bark)
N.: Our dog was not barking loudly.
I.: Was our dog barking loudly?
j) It was rainning. (rain)
N.: It was not rainning.
I.: Was it rainning?
k) I was smoking (smoke) a cigarette.
N.: I was smoking a cigarette.
I.: Was I smoking a cigarette.

Observação: A avaliação foi digitada pois a digitalização impossibilitou a legibilidade.

