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Prefácio

Quem está na escola inclusiva?

Recebi com carinho e prazer o convite para fazer o prefácio de “TODO 
MUNDO TEM UM PROBLEMINHA”: o que crianças sem deficiência 
refletem a respeito da inclusão educacional, trabalho de resulta de doutorado 
homônimo, realizado pela Professora Doutora Marcia Honora, sob minha 
orientação no Programa de Pós-Graduação Educação e Saúde na Infância e na 
Adolescência (PPGESIA), na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

O trabalho de Honora está inserido no escopo das pesquisas realizadas 
pelos membros do Grupo de Pesquisa ILCAE – Inclusão Linguística em 
Cenários de Atividades Educacionais - credenciado no CNPq e certificado pela 
PUC-SP, que tem a Professora Angela B. C. T. Lessa e eu como líder e vice 
líder respectivamente. Trata-se de um grupo que pesquisa a inclusão-exclusão, 
especialmente pensando na linguagem que pode manter ou questionar 
exclusão que, em muitos aspectos, ainda está fortemente presente na escola. 
Assim é o presente trabalho. Marcia trabalhou com crianças de Ensino 
Fundamental I, utilizando estratégias da reflexão crítica (Smyth, 1992), tais 
como o descrever, informar, confrontar e reconstruir, para ver até que ponto 
a linguagem das crianças pequenas já trazia aspectos que demonstrassem 
a sua formação mais voltada a uma perspectiva inclusiva ou excludente 
em relação à presença de crianças com deficiência na escola – como no 
caso de Antônio (nome fictício) que deixa claro que acredita que crianças 
com deficiência devem estudar com outras crianças com deficiência: “Eu 
acho que as crianças diferentes têm que estudar com as mesmas, iguais a 
elas.” E, quando Marcia faz uma pergunta para verificar se compreendeu 
corretamente, ele confirma que as crianças, nesse caso, devem ficar “em uma 
escola de diferentes”. 

A criança, como nos informa Vygotsky (1924-1934/1993]), não 
nasce com uma ideia, uma compreensão sobre o que seria a deficiência 
e muito menos, com uma análise de onde cada um deveria estudar. 



É socialmente que, tanto as pessoas com necessidades educacionais 
específicas1, quanto as que não têm nenhuma deficiência se constituem, 
sendo socialmente também que elas passam a formar um conceito e uma 
análise de como compreendem todas as questões relativas às formações 
e organizações sociais. Portanto, Antônio, certamente, aprendeu, em 
ambientes sociais (provavelmente a escola ou a sua casa) que os coleguinhas 
que ele chama de “diferentes” deveriam ficar em uma escola com outros 
coleguinhas “diferentes”. 

O presente trabalho traz discussão e aprofundamento sobre o que 
significa uma criança de apenas seis (6) anos de idade ter essa visão da escola, 
como também traz exemplos de criança que diz que “todo mundo tem um 
probleminha” – seria essa uma avaliação positiva da escola, da sociedade ou 
uma tentativa, já na infância, de apagamento do que significa a convivência 
entre crianças com e sem deficiência na mesma sala de aula? Observem no 
trabalho de Honora que Ema (nome fictício) faz essa afirmação para responder 
à pesquisadora que pergunta: “Mas ele não é diferente?” A resposta de Ema, 
então é: “Não. Todo mundo tem um probleminha” – resposta que ela vai 
expandir depois, com as perguntas e intervenções da pesquisadora. 

Trata-se de resultado de uma pesquisa que aprofundou bastante a 
descrição dos aspectos legais da formação da escola que hoje chamamos 
inclusiva e se apoiou teórico-metodologicamente na teoria histórico-cultural 
(Vygotsky) e na pesquisa crítica de colaboração (PCCol, Magalhães) - que têm 
o conflito, posto pelas perguntas e intervenções que buscam esclarecimento 
sobre o que os interlocutores estão dizendo, seguido de negociação, uma 
forte base de (re)constituição de significados sobre o que vivenciamos. 

1 Como discutido em Fidalgo (2018) e Fidalgo e Carvalho (2021), prefiro o termo pessoa com 
necessidade educacional específica ao termo deficiência, não porque julgue este último errado, mas 
porque socialmente, a compreensão que se tem de deficiência é a de não eficiência, como se o -de 
em deficiência significasse uma oposição, uma negação, ou seja, a não eficiência. Por outro lado, 
como tenho afirmado, usar a terminologia pessoa com necessidade educacional específica implica em 
reconhecer que todos temos necessidades específicas em algum momento da vida e que é tarefa da 
escola - como sempre foi – identificar quais as necessidades específicas das crianças, atendendo-as 
da forma necessária. Portanto, a criança com as chamadas deficiências receberiam atendimento 
especializado permitindo que consigam também aprender e desenvolver. 



Com esse arcabouço, assim como com a reflexão crítica – que, em muitos 
aspectos, embasa as ações da PCCol, Honora teve o cuidado de fazer com 
que o trabalho que vocês recebem hoje seja uma leitura agradável, que flui 
facilmente. Ao mesmo tempo, é um texto que nos leva a refletir sobre os 
espaços sociais frequentados pelas crianças, espaços que vão constituindo-as 
desde muito cedo. 

Não tenho dúvida de que, como diz a autora nas considerações finais: 
“Investigar o que alunos sem deficiência tinham a dizer sobre a convivência 
com alunos com deficiência foi, desde o início, muito desafiador (...).” 
Acompanhei vários momentos em que o desafio parecia muito grande, mas 
ela se manteve firme... desde o início, era esse o tema de seu trabalho, era 
esse o foco que queria pesquisar. Com esse foco, apresentou o seu trabalho 
em congressos nacionais e internacionais, permitindo, em cada ocasião, 
que os questionamentos feitos pelos participantes lhe fizessem voltar ao 
planejamento. Nessas ocasiões, me procurava com uma lista de perguntas 
que, em última análise, tinham como foco a pergunta: será que vai dar certo? 
Deu. Aqui está o resultado, um resultado que ficou bonito o suficiente para 
ficar entre as teses do PPGESIA indicadas ao prêmio EFLCH (Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da Unifesp. 

À Marcia, portanto, mais uma vez, os meus parabéns! A você que está 
com o texto em mãos, desejo boa leitura. Que o trabalho lhe traga perguntas 
porque estas permitem a realização de outras pesquisas e a produção de 
conhecimento nos permite continuar a transformar o mundo, sendo por 
ele transformados. 

Sueli Salles Fidalgo
PPG Educação e Saúde na Infância e na Adolescência
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INTRODUÇÃO
Na minha prática profissional nos últimos vinte anos como 

fonoaudióloga, tendo escolhido como principal campo de atuação a escola 
(em especial, a escola pública inclusiva), pude atender crianças não só com 
deficiência, mas em diversas situações de vulnerabilidade social. Neste 
percurso, acompanhei cenas e relatos de alunos sem deficiência que inspiraram 
a certeza de que a Educação Inclusiva não é não somente um direito dos 
alunos com deficiência, mas constitui uma experiência transformadora para 
todos os que dela participam. O que estes alunos teriam a dizer sobre esta 
experiência? Como vivenciam as práticas e convivências a que a Educação 
Inclusiva se propõe?

Face ao exposto, escolheu-se ampliar as reflexões sobre o tema em 
pauta, considerando a narrativa daqueles que raramente são ouvidos quando 
o assunto é Educação Inclusiva, quais sejam, os alunos sem deficiência. Das 
pesquisas sobre Educação Inclusiva no Brasil, poucas se dedicam a ouvir 
o que estes últimos percebem e como se modificam, ou se ressignificam, 
quando estudam numa sala de aula com um colega com deficiência. 

No sentido de apoiar a ideia de que o espaço escolar pode ser lugar 
de transformação de todos os que nele estão inseridos, o presente trabalho 
objetivou verificar de que maneira os alunos sem deficiência reagem, aprendem 
e se transformam na interação com colegas com deficiência, tendo como 
campo de pesquisa duas salas de aula de Ensino Fundamental I de uma escola 
pública localizada na Grande São Paulo. Com este propósito em mente, 
buscou-se responder de que forma as crianças sem deficiência compreendem 
as relações da sala de aula com um aluno com deficiência?

Para tanto, esta pesquisa se insere na perspectiva da Teoria Sócio-
Histórico Cultural, fundamentada pelos estudos de L. S. Vygotsky, autor 
que apresenta subsídios para o entendimento dos fenômenos investigados, 
tais como: Mediação, Zona de Desenvolvimento Proximal, Par Mais 
Experiente, Emoções, compreendendo que o sujeito é um ser histórico, 
atuante e transformador do contexto em que vive sendo, por consequência, 
afetado por ele. Além disso, desta perspectiva, compreende-se que o convívio 
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entre os alunos é constituído de interações sociais, inseridas num contexto 
cultural, arraigado na história.

Em consonância com esta abordagem, optou-se pela metodologia da 
Pesquisa Crítica de Colaboração - PCCol, (Magalhães, 2004, 2006a, 2006b, 
2010; Fidalgo e Shimoura, 2006; Ninin, 2006; Ibiapina, 2008; Magalhães e 
Fidalgo, 2019), uma vez que a mesma possibilita a criação de instrumentos 
que possibilitam aos alunos (e professores) olharem para suas próprias ações.

Destaca-se, neste ponto, que, em busca da coerência entre teoria e 
método, a crítica é construída buscando-se, mais especificamente, entender 
o que está por trás das palavras (significados) bem como sua dimensão 
concreta (sentidos), por meio de um trabalho de análise e interpretação, 
tendo em vista que este estudo apresenta apenas um ponto de vista sobre 
o cenário proposto.

A ideia de significação destacada neste trabalho remete “à dialética que 
configura a relação entre sentidos e significados constituídos pelo sujeito 
frente à realidade na qual atua” (Aguiar, Soares e Machado, 2015, p. 59). 
Cabe, ainda, ressaltar que o conceito de significação está apoiado nos estudos 
de Vygotsky ([1927] 2004), que salienta: “se as coisas fossem diretamente o 
que parecem, não seria necessária nenhuma pesquisa científica. Essas coisas 
deveriam ser registradas, contadas, mas não pesquisadas” (Vygotky, [1927] 
2004, p. 150).

Aqui, portanto, a significação atribuída às ações e discursos dos alunos 
participantes desta pesquisa está relacionada ao seu contexto sócio-histórico 
cultural, e a observação constituiu uma intervenção crítica. Esta, por sua 
vez, foi realizada por meio da argumentação colaborativa, na qual todos os 
envolvidos – inclusive a pesquisadora – são transformados pela pesquisa, 
ao passo que a transformam. 

O levantamento teórico relativo à metodologia mencionada foi realizado 
entre janeiro de 2019 e julho de 2020, a partir de buscas em bases de dados 
acadêmicas utilizando o termo “Pesquisa Crítica de Colaboração (PCcol)”, 
considerando-se os documentos publicados nos últimos oito anos (entre 
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2012 e 2020). O resultado desta busca foi o seguinte: Scientific Electronic 
Library Online - Scielo (3), Google Acadêmico (189), Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (03), totalizando 
195 registros. Após leitura dos resumos, foram selecionados 13 trabalhos, 
sendo Teses (4) e Dissertações (9). A seleção foi realizada considerando 
pesquisas que demonstrassem ou investigassem uma prática vinculada 
à reflexão crítica de alunos e que apresentassem, como filiação, a Teoria 
Sócio-Histórico Cultural. 

Estes 13 trabalhos foram estudados e agrupados por assuntos, da 
seguinte maneira: (1) ressignificação de papéis e transformações na forma 
de agir na sociedade por parte de alunos (Manzati, 2018; Sousa Silva, 2017; 
Almeida, 2015; Santos, J., 2015; Annunciato, 2015; Magalhães, 2013; 
Amaral, 2013); (2) a linguagem propiciando reflexões crítico-colaborativas 
em alunos (Teles, 2018; Lopes, 2017; Gazzotti, 2011); (3) posicionamento 
crítico-reflexivo e argumentativo de alunos (Beraldo, 2015; Ribeiro, 2014; 
Camelo, 2014). 

Destas, destaca-se duas pesquisas devido à sua aproximação com o 
presente estudo: (1) Amaral (2013) buscou compreender de modo crítico 
as formas de (des)silenciamento existentes em uma sala de aula de Ensino 
Médio de uma escola pública de São Paulo, apresentando como resultado que 
as mesmas podem ser proporcionadas pela gestão escolar, sendo necessários 
engajamento intencional e um esforço por parte dos professores para que o 
grupo seja mobilizado; (2) Magalhães (2013) investigou os diferentes papéis 
de alunos e dela, como professora dos oitavo e nono anos da disciplina de 
Língua Inglesa, de uma escola privada da cidade de São Paulo,demonstrando 
as transformações no modos de agir construídos coletivamente, possibilitando 
a criação de novos papéis de alunos e professores. Indicou-se, também, como 
parte dos resultados, um acréscimo nas possibilidades de desenvolvimento 
e atuação dos participantes no próprio contexto escolar. 

Apesar da obtenção de bons resultados, o levantamento bibliográfico 
sobre a PCCol demonstrou uma lacuna quanto a pesquisas relacionadas à 
Educação Inclusiva ou a trabalhos referentes a alunos com deficiência e suas 
relações com colegas de sala. Nesse sentido, fez-se necessário realizar um 
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levantamento bibliográfico envolvendo o tema, recorrente nas pesquisas 
acadêmicas na área da Educação desde 1994, com o advento da Declaração 
de Salamanca. 

Abre-se, aqui, um parêntese para referir que, nestes últimos vinte e seis 
anos, muito se discutiu e avançou sobre o tema das práticas dos alunos com 
deficiência na sala de aula bem como sobre a formação de professores e a 
elaboração de políticas públicas que promovessem igualdade de oportunidade 
para todos. No entanto, pouco foi produzido a respeito das percepções dos 
alunos sem deficiência em relação à sua interação com colegas com deficiência.

Voltando à busca em pauta, foram filtrados estudos publicados nos 
últimos cinco anos, até janeiro de 2019, junto ao banco de dados da Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) utilizando as palavras-
chave: “Educação Inclusiva” e “Valores”. Vale ressaltar que, quando aplicados 
outros filtros para a delimitação da busca – tais como “Educação Inclusiva” 
e “alunos sem deficiência” –, nenhum trabalho foi encontrado, ficando 
evidente que não se costuma olhar para a sala de aula da perspectiva de 
como os mesmos significam o que ocorre na escola a partir da promoção 
da inclusão. Foram encontrados, ao todo, 71 documentos.

Após leitura parcial dos respectivos resumos, foram selecionados 19, 
sendo Teses (5) e Dissertações (13), considerados relevantes para atender às 
necessidades desta investigação. O critério de inclusão privilegiou assuntos que 
tivessem uma prática vinculada à reflexão crítica de alunos e apresentassem 
como filiação a Teoria Sócio-Histórico Cultural, sendo agrupados da seguinte 
maneira: (1) entendimento que alunos com deficiência têm sobre seu processo 
educacional (Pereira, 2018; Araújo, 2018; Cruz, 2018; Lago, 2017; Santos, 
R., 2017; Paulino, 2017; Chinalia, 2016; Jovini, 2014); (2) pesquisa de 
levantamento bibliográfico sobre o método de Pesquisa Crítica de Colaboração 
em processos de Educação Inclusiva (Carvalho, 2016); (3) mediação como 
ferramenta de impacto para a formação e desenvolvimento da personalidade 
de pessoas com deficiência (Simionato, 2018); (4) interações sociais e afetivas 
de crianças com e sem deficiência (Anhão, 2017; Cathcart, 2017; Costa, 
2017; Menino-Mencia, 2016; Andrade, 2016); (5) promoção de valores, 
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atitudes humanas e afetividade na Educação Inclusiva (Frank, 2017; Silva, 
E., 2017; Lerina, 2014). 

Dentre estes estudos, destaca-se: (1) a Tese de Cathcart (2017), que 
investigou como ocorre o processo de elaboração conceitual de crianças 
com e sem deficiência intelectual em atividades colaborativas de criação 
de jogos digitais. Como resultado indica-se que as atividades colaborativas 
favorecem as trocas sociais, oportunizando mudanças de comportamento 
e promovendo aprendizagens completamente novas; (2) a Dissertação de 
Costa (2017), que procurou compreender a inclusão do ponto de vista 
das crianças que estudam com um aluno diagnosticado com Transtorno 
do Espectro Autista. Os resultados apontam para modos de fazer inclusivos 
das crianças sem deficiência devido à não existência de barreiras atitudinais 
por parte das mesmas, que entendem o colega com deficiência como um 
sujeito com possibilidades, no contraponto de uma perspectiva limitante, 
revelando sensibilidade e compreensão em relação ao outro. 

No que tange ao despertar de uma consciência voltada para valores 
e afetividades, destaca-se (3) a Dissertação de Frank (2017), que procurou 
avaliar uma atividade lúdica com caráter cooperativo como recurso pedagógico 
na inclusão de estudantes com deficiência física severa nas aulas de Educação 
Física. Seus estudos apontam para os benefícios de tal estratégia, visto que a 
mesma promoveu valores e atitudes humanas que fomentaram o bem-estar 
em níveis pessoal e coletivo; e (4), a Dissertação de Silva E. (2017), que 
investigou de que forma a afetividade contribui na relação professor-aluno 
no processo de ensino-aprendizagem em ambientes inclusivos. Comprovou-
se que, por meio da afetividade, são possíveis a promoção e a inclusão de 
pessoas com deficiência, principalmente quanto à melhoria dos processos 
cognitivos das mesmas.

Tendo como base os trabalhos acima descritos, reafirma-se que há 
uma lacuna relativa, mais especificamente, a investigações que foquem na 
maneira como as crianças compreendem as relações da sala de aula regular, 
no sentido de como são modificadas e de como percebem as mudanças 
nos colegas, tendo como metodologia a PCCol, partindo do referencial da 
Teoria Sócio-Histórico Cultural.
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Nesse sentido, reforça-se a importância do presente trabalho, que está 
organizado em três capítulos: (1) a visita teórica; (2) a visita do método; e 
(3) a visita à prática, além das considerações finais. 

A visita teórica foi dividida em três subcapítulos, de forma a abordar 
a fundamentação que dará sustentação para esta Tese, sendo que: (1) o 
primeiro subcapítulo está dedicada à Educação Inclusiva, nos seus aspectos 
documentais nacionais e internacionais, abordando como se projetou esta 
política no Brasil, e, por fim, o percurso da Educação Inclusiva na cidade 
de Santo André, campo desta pesquisa; (2) o segundo subcapítulo apresenta 
os conceitos principais e fundamentais da Teoria Sócio Histórico Cultural 
a partir dos estudos de Vygotsky sobre zona de desenvolvimento proximal, 
aprendizagem colaborativa, emoções e Defectologia; (3) o terceiro subcapítulo 
é dedicada ao percurso de análise e discussão dos dados, principalmente no 
que se refere a alunos sem deficiência que convivem em ambiente educacional 
com um colega com deficiência. 

A visita do método inserido no terceiro capítulo está dividido em 
quatro subcapítulos: (1) Pressupostos metodológicos utilizados para nortear 
a produção de dados ancorada no Paradigma Crítico e na Pesquisa Crítica 
de Colaboração (PCCol); (2) Definição de Colaboração na PCCol; (3) 
Contexto de pesquisa; (4) Procedimentos e categorias de análise de dados.

Na visita à prática, são apresentados e discutidos os dados da pesquisa 
que foram organizados com base nos norteadores desta investigação, por 
meio da análise do conteúdo temático, das modalizações e dos tipos de 
discurso (Bronckart, 1999) e (Koch, 2000), abarcando A compreensão das 
relações envolvendo os alunos. 

Nas considerações finais, procura-se esclarecer as contribuições desta 
pesquisa para as áreas em que se insere – Educação e Saúde; Educação 
Inclusiva – além de pontuar as limitações ou lacunas deixadas pelo trabalho 
que, em momento algum, pretende ser conclusivo, visto que a verdade é 
pontual e, de certa forma, passageira ou fluida. 
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CAPÍTULO I

Visitando a teoria

[...] pensou Alice e continuou: “O senhor poderia me dizer, 
por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui?”

“Isso depende muito de para onde você quer ir”, respondeu o Gato. 
(Carroll, Alice no país das Maravilhas, 2011)

O quadro teórico selecionado para esta discussão está baseado em 
dois pilares: (1) Educação Inclusiva; (2) Teoria Sócio-Histórico Cultural 
na Educação. Cabe, aqui, informar que esta ordem não está apoiada na 
importância dos mesmos, mas corresponde à perspectiva de Educação 
adotada para a realização desta pesquisa e sob qual ótica se pretende olhar 
para este contexto. 

1.1 Educação Inclusiva

A educação é também onde decidimos se amamos nossas 
crianças o bastante para não as expulsar de nosso mundo e 
abandoná-las a seus próprios recursos e, tampouco, arrancar 
de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa 
nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso e com 
antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. 
(Arendt, 1972, p. 247)

Este subcapítulo tem como objetivo apresentar os pressupostos que 
embasam a perspectiva da Educação Inclusiva, de forma a contemplar: (1) os 
documentos gerais e internacionais sobre Educação Inclusiva; (2) Educação 
Inclusiva no Brasil e na cidade de Santo André.

Antes, no entanto, faz-se necessário compreender de que forma o 
termo Educação é utilizado nesta pesquisa. Conforme a Constituição Federal 
de 1988 (Brasil, 2010a), em seu artigo 3°, inciso IV, é objetivo fundamental 
da República Federativa do Brasil: “[...] promover o bem de todos, sem 
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preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação”. Além disso, em seu artigo 205, especifica-se a “[...] educação 
como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”. 

Tendo como princípio a educação como direito, o marco na educação 
Brasileira que elegeu a escola – pública, gratuita e laica – como responsabilidade 
do Estado, está referendado, pela primeira vez, no Manifesto dos Pioneiros de 
1932 (Azevedo, 2010). De fato, o Manifesto pretendia que as instituições de 
cultura e educação oferecessem um conjunto de medidas para que a sociedade 
se transformasse como um todo, e não somente nos espaços educacionais 
entendendo, desta forma, a escola pública como elemento decisivo no percurso 
de desenvolvimento social do país. Bernardes (2010a, p. 294) enriquece 
esse posicionamento quando propõe que a “[...] escola tem o dever ético 
e político de ser o espaço social (oficial), onde o conhecimento, elaborado 
historicamente pelas ciências, deve ser ensinado e aprendido pelos sujeitos”. 

De acordo com o exposto, considera-se, neste estudo, a escola 
como lugar de excelência da transmissão dos conhecimentos científicos e 
como promotora das interações sociais. Estas, segundo Vygotsky ([1930] 
2004),possibilitam trocas entre os sujeitos, fornecem e determinam formas 
mais complexas de pensamento, colaborando para o desenvolvimento 
das funções psicológicas superiores. Nesse sentido, uma vez que o ser 
humano, compreendido como sujeito histórico, se humaniza a partir do 
desenvolvimento das suas potencialidades, se apropriando do conhecimento 
através de suas interações, a escola se estabelece como lugar essencial ao 
desenvolvimento.

Desta perspectiva, é importante demarcar que, quando se refere, neste 
estudo, à ideia de inclusão, pressupõe-se a exclusão, uma vez que, segundo 
Garcez (2004, p. 121), “[...] a dialética inclusão/exclusão reflete um processo 
histórico em constante transformação, que se objetiva nas ações individuais 
e coletivas no cotidiano da sociedade”. Desta forma, ao se utilizar o termo 
inclusão para referir o âmbito escolar, admite-se a possibilidade de alunos 
que estejam apartados deste universo, sendo que o esperado seria dizer 
escola, e ponto final.
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A partir destas definições, apresenta-se, a seguir, os pressupostos 
necessários para esta reflexão.

1.1.1 Documentos gerais e internacionais sobre Educação Inclusiva

O século XX foi caracterizado por intensas transformações relacionadas, 
principalmente, ao desenvolvimento da industrialização e às consequentes 
alterações sociais e aos avanços científicos e tecnológicos, os quais impactaram 
a maneira de o ser humano viver, se relacionar, e criar novas formas de 
pensar. Uma das mudanças que nos interessa discutir é a possibilidade de 
alunos com deficiência começarem a frequentar escolas, um dos motivos 
pelos quais as mesmas passam a ser adjetivadas com o termo ‘inclusivas’. No 
entanto, nosso foco não se voltará às estruturas oferecidas para as pessoas 
com deficiência antes do advento da Educação Inclusiva, nem sobre todos 
os percalços que estas pessoas tiveram no decorrer da história. O recorte 
que nos interessa, nesta pesquisa, parte da segunda metade do século XX. 

Uma das primeiras declarações que referem a criação de políticas 
públicas voltadas para as pessoas com deficiência foi proclamada em 1975, 
na Assembleia Geral da ONU, intitulada “Declaração sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência”, chamando a atenção para o fato de que todas as 
pessoas com deficiência deveriam ter os “[...] mesmos direitos fundamentais 
que seus concidadãos da mesma idade, o que implica, antes de tudo, o direito 
de desfrutar de uma vida decente, tão normal e plena quanto possível” 
(1975, p. 01). 

Este foi o primeiro passo a desencadear uma mudança de paradigma 
em direção à ideia de educação para todos, que teve início na década de 
1990, através de diversos marcos legais, sendo que o primeiro ocorreu 
em Jomtien (Tailândia), no ano de 1990. O mesmo foi financiado pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e pelo 
Banco Mundial, recebendo o nome de Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos - Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem. 
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A Declaração de Jomtien se configurou como um importante 
documento, uma vez que apontou novas abordagens direcionadas às 
necessidades básicas de aprendizagem. Os países participantes foram 
convidados a elaborar Planos Decenais – no Brasil, elaborou-se o Plano 
Decenal de Educação Para Todos, que contemplou o período de 1993 a 2003. 
Voltando à Declaração, destaca-se:

Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em 
condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas 
para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas 
necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 
para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, 
o cálculo, a solução de problemas), quanto os conteúdos básicos 
da aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores 
e atitudes), necessários para que os seres humanos possam 
sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, 
viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do 
desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 
fundamentadas e continuar aprendendo. A amplitude das 
necessidades básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las 
variam segundo cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, 
mudam com o decorrer do tempo (Declaração de Jomtiem, 
[1990] 1998).

No entanto, o trecho da Declaração que indica que o aluno “[...] 
deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas” indica 
a escola como receptora de alunos prontos para nela ingressarem, segundo 
uma ideia atrelada, ainda, à concepção integracionista de educação, segundo 
a qual a escola pode receber alunos com deficiência, desde que os mesmos 
(ou melhor, os responsáveis) se responsabilizem pelas adaptações necessárias 
ao cotidiano escolar.

Na continuidade das reflexões sobre o estabelecido na Declaração de 
Jomtien destaca-se, ainda, que não apenas os saberes acadêmicos, mas os 
valores e atitudes dos alunos estão contemplados como fundamentais para 
que se desenvolva uma aprendizagem voltada para todos. A importância 
da declaração também se dá por considerar a cultura e momento histórico 
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de cada país como determinantes para a implementação de uma educação 
voltada para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. 

O segundo marco legal do qual o Brasil foi signatário – e que referendou 
mundialmente a trajetória da Educação na perspectiva da Educação Inclusiva 
– foi a Declaração de Salamanca, constituída na Conferência Mundial de 
Educação Especial na Espanha, em junho de 1994. A mesma contou com 
a participação de delegados representando 88 governos e 25 organizações 
internacionais, passando a influenciar fortemente a formulação das políticas 
públicas, pautando-se pelo princípio da igualdade. 

De acordo com este olhar, a diferença é própria da humanidade e a 
Educação Especial deve ser contemplada, no sistema regular de ensino, com 
uma estrutura de educação para todos:

O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas 
as crianças deveriam aprender juntas, independentemente 
de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. As 
escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas 
necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos 
como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma 
educação de qualidade a todos através de currículo apropriado, 
modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de 
recursos e parcerias com a comunidade [...]. Dentro das escolas 
inclusivas, as crianças com necessidades educacionais especiais 
deveriam receber qualquer apoio extra que possam precisar, 
para que se lhes assegure uma educação efetiva [...] (Declaração 
de Salamanca, 1994, p. 61).

Naquele momento, vislumbrou-se, afinal, a possibilidade de que alunos 
com deficiência pudessem estudar com os alunos “considerados normais”, o 
que, até então, era considerado inviável. Vale ressaltar que foi preciso uma 
declaração mundial que direcionasse para esta alternativa e exigisse, dos 
países, a criação de leis e medidas voltadas às políticas públicas para que 
os alunos com deficiência começassem a ser pensados como “autorizados” 
a frequentarem um espaço de aula regular. Os apontamentos referidos 
na declaração de Salamanca serviram como princípios orientadores para 
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a consolidação de uma proposta de Educação Inclusiva, ao nortearem a 
conduta de governantes, gestores e professores. A partir de então, sob a ótica 
da igualdade, aqueles que permaneciam à margem do sistema educativo 
puderam vislumbrar as mesmas oportunidades que os alunos sem deficiência. 
Nesse sentido, estas diretrizes ensejam a necessidade de uma mudança social 
em relação aos valores éticos relacionados à cidadania, à solidariedade e à 
eliminação do preconceito.

Naquele momento, demarca-se que, à medida que todos, 
independentemente de suas diferenças, pudessem estudar e conviver juntos, 
haveria uma crescente valorização das características individuais, bem como 
uma reestruturação no aspecto educacional, envolvendo a formação de 
profissionais, a participação da comunidade e dos pais no processo educacional 
dos alunos, bem como a garantia de permanência e qualidade no ensino 
para todos os estudantes (Declaração de salamanca, 1994).

Outro dispositivo internacional importante no combate à discriminação 
contra as pessoas com deficiência é a Convenção da Organização dos 
Estados Americanos (1999), conhecida como “Convenção da Guatemala”, 
e oficialmente denominada Convenção Interamericana para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência. A 
mesma ocorreu em 28 de maio de 1999, e contém uma série de propostas 
para prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas 
com deficiência e propiciar sua plena integração à sociedade. Destaca-se, 
aqui, a seguinte:

[Trabalhar prioritariamente na] (...) sensibilização da população, 
por meio de campanhas de educação, destinadas a eliminar 
preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentam contra 
o direito das pessoas a serem iguais, permitindo desta forma o 
respeito e a convivência com as pessoas portadoras de deficiência 
(Declaração de Guatemala, 1999).

A Convenção da Guatemala propõe a aproximação, através da convivência, 
entre pessoas com deficiência e pessoas “consideradas sem deficiência”, 
garantindo legalmente que ocorram o respeito às diferenças e a eliminação 
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de preconceitos estabelecidos a priori. Segundo seu texto, a aproximação 
alargaria o conceito de Educação Especial, o que levaria à consolidação do 
processo de Educação Inclusiva favorecendo, assim, a erradicação de barreiras 
atitudinais no que se refere a todas as formas de discriminação contra as 
pessoas com deficiência.

Um fato interessante a ser destacado é que, anteriormente a esta data, a 
ONU criou um comitê para discutir, avaliar e elaborar as propostas do texto 
da Convenção, que adotou o lema “Nothing about us with out us” (traduzido 
como “Nada sobre nós, sem nós”) que alertava para a ausência das pessoas 
com deficiência nas discussões sobre a elaboração e a efetivação de políticas 
públicas específicas. A ideia foi a deque “Where are the disabled people in 
your community?” (traduzido como “Onde estão as pessoas com deficiência 
em sua comunidade?”), ou seja, nenhuma política deveria ser decidida sem a 
participação dos representantes desse grupo. 

Outro documento fundamental para o reconhecimento da Educação 
Inclusiva é a Declaração de Sapporo, que ocorreu no Japão, em 18 de outubro 
de 2002, e foi aprovado por três mil pessoas – a maioria delas, com deficiência 
–, na 6ª Assembleia Mundial da Disabled People Internacional (DPI). A 
mesma e assinala, como diretriz para a Educação Inclusiva, que:

A participação plena começa desde a infância nas salas de aula, 
nas áreas de recreio e em programas e serviços. Quando crianças 
com deficiência se sentam lado a lado com outras crianças, 
as nossas comunidades são enriquecidas pela consciência e 
aceitação de todas as crianças. Devemos instar os governos em 
todo o mundo a erradicarem a educação segregada e estabelecer 
uma política de educação inclusiva (Declaração de Sapporo, 
2002, p.02).

É possível concluir, portanto, que os documentos gerais e internacionais 
sobre Educação Inclusiva são determinantes para o estabelecimento de 
políticas de inclusão que estejam em consonância com o desenvolvimento 
interpessoal das pessoas com deficiência, no que se refere às flexibilizações 
necessárias para o seu pleno desenvolvimento. Os mesmos pressupõem, nesse 
sentido, a adequação de atitudes menos discriminatórias e mais voltadas para 
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a aceitação das diferenças e compreensão das diferenças como algo natural 
da humanidade, e da construção de uma sociedade mais justa, igualitária e 
que ofereça as mesmas oportunidades para todos. 

1.1.2 Educação Inclusiva no Brasil e na cidade de Santo André 

Anteriormente a 1988, todas as políticas Brasileiras pensadas para 
alunos com deficiência tinham caráter de “políticas especiais”, voltadas 
somente para o ensino em escolas e classes especiais, de forma segregada, 
de modo que estes não eram citados nos dispositivos referentes à Educação 
em geral, tendo garantido somente o acesso à Educação Especial. A partir 
da Constituição Federal de 1988, se efetiva a possibilidade de “I - igualdade 
de condição de acesso e permanência na escola; VII - garantia de padrão de 
qualidade” (art. 206). 

A única menção que a Constituição Federal faz sobre o ensino para 
pessoas com deficiência aparece no artigo 208, inciso III, que especifica 
o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. Estas informações fazem refletir 
sobre a falta de abrangência neste tema na criação e manutenção de um 
estado democrático de direito. 

Outra lei que indicou a matrícula de alunos na rede regular de ensino 
foi o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sob a Lei nº 8.069/90 e seu 
artigo 54, repetindo o mesmo conteúdo estabelecido na Constituição Federal. 
Além disso, dentro do contexto educacional, há a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) nº 9394, promulgada em 1996 que, pela primeira vez, tem 
um capítulo voltado para a Educação Especial, apontando como redação 
principal o artigo 58, no qual “[...] entende-se por educação especial, para os 
efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para educandos com necessidades especiais” 
(Brasil, 1996). 

Cabe retomar que, no artigo 208, inciso I da Constituição Federal, 
é determinado que o acesso ao ensino regular deve ser obrigatório a 
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todos, indistintamente. Problematiza-se, portanto, a diferença nos termos 
expostos quando se refere aos alunos com deficiência (“preferencialmente”), 
ou a todos os alunos (“obrigatório”). No primeiro caso, possibilita-se 
a matrícula em outras modalidades de ensino como, por exemplo, nas 
escolas de Educação Especial, cabendo aos responsáveis pelo aluno esta 
decisão. No segundo caso, o termo não permite outra opção de matrícula 
que não seja a escola regular. 

Na continuidade das reflexões sobre a LDB, em seu capítulo V, artigo 
58, destaca-se que:

§1° Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, 
na escola regular, para atender às necessidades da clientela de 
educação especial.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas 
classes comuns de ensino regular. 

§3° A oferta de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante 
a educação infantil (Lei nº 9.394, 1996).

Ao se discutira questão, evidencia-se que o uso de algumas palavras 
abre o precedente para que fiquem configuradas duas ou mais opções sobre 
um mesmo parecer, com termos que se abrem a interpretações, como: 
“preferencialmente”, “quando necessário” e “em função das condições 
específicas dos alunos”. Desta forma, os termos podem configurar não a 
inclusão do aluno com deficiência, mas um discurso apoiado nos pressupostos 
da integração, segundo os quaiso aluno com deficiência deveria se adaptar 
para fazer parte do processo educacional. 

A partir da LDB, em 1996, o primeiro documento a tratar mais 
especificamente sobre a convivência de alunos com deficiência na rede 
regular de ensino foi publicado em 2004, pelo Ministério Público Federal, 
e editado pela Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos. O mesmo 
foi intitulado O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da 
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rede regular,e seu referencial se propôs a “[...] defender o acesso universal à 
escolaridade básica através de convivência respeitosa, enriquecedora e livre 
de qualquer discriminação” (Manual, 2004, p.03). 

O manual em pauta indica o posicionamento jurídico sobre a Educação 
Inclusiva e referenda que se trata de um:

[...] ambiente escolar mais adequado para se garantir o 
relacionamento dos alunos com seus pares de mesma idade 
cronológica e para a estimulação de todo o tipo de interação 
que possa beneficiar seu desenvolvimento cognitivo, motor, 
afetivo (Manual, 2004, p. 08).

O que se percebe é que, em alguns pontos do referido documento, 
não se estabelece quem serão os beneficiados deste processo de Educação 
Inclusiva, pelo uso do singular (beneficiar seu desenvolvimento), no entanto, 
sugere-se que se trata dos benefícios para os alunos com deficiência, o que 
fica claro quando se coloca: “A participação desses alunos deve ser garantida 
nas classes comuns para que se beneficiem desse ambiente escolar e aprendam 
conforme suas possibilidades” (Manual, 2004, p. 10). 

É necessário, portanto, demarcar que a participação dos alunos 
com deficiência incorre em um ganho coletivo para todos os envolvidos 
numa educação de fato inclusiva, em que todos os alunos enriquecem suas 
experiências, uma vez que estão em um ambiente heterogêneo. Outro ponto 
sobre o que se discorda, no presente estudo, diz respeito à afirmação de que 
alguns alunos com deficiência devem ir à escola somente para socializar – o 
que fica indicado a seguir:

Mesmo que não consigam aprender todos os conteúdos 
escolares, há que se garantir também aos alunos com severas 
limitações o direito à convivência na escola, entendida como 
espaço privilegiado da formação global das novas gerações. 
Uma pessoa, em tais condições, precisa inquestionavelmente 
dessa convivência (Manual, 2004, p. 22).

Observa-se, nesta citação, que este primeiro documento específico 
sobre a inclusão de alunos com deficiência nas escolas apresentou uma 
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discussão sobre a intenção escolar para alunos com deficiência, mas omite 
ou invalida as buscas infindáveis concernentes à flexibilização curricular. 
Desta perspectiva, não se coloca às escolas as devidas obrigações de atender 
às necessidades individuais dos alunos a partir de adaptações de recursos e 
atividades, a fim de que todos aprendam os conteúdos escolares. 

Ainda na análise do manual O acesso de alunos com deficiência às escolas 
e classes comuns da rede regular, são percebidas diversas contradições, uma vez 
que, ora se concebe as escolas como espaços de convivência para os casos com 
limitações severas, e ora se aponta a necessidade de agir urgentemente “[...] 
colocando a aprendizagem como o eixo das escolas, porque escola foi feita para 
fazer com que todos os alunos aprendam” (Manual, 2004, p. 31). O referido 
documento indica, ainda que, cabendo ao professor uma orientação junto aos 
alunos sem deficiência,sobre como receber e tratar o aluno com deficiência:

Os demais alunos, sem deficiência, para conviverem com 
naturalidade em situações como essas, devem, se necessário, 
receber orientações dos professores sobre como acolher e tratar 
adequadamente esses colegas em suas necessidades. Certamente 
todos serão beneficiados, tanto no aspecto humano como 
pedagógico com a presença desses alunos nas turmas escolares 
(Manual, 2004, p. 23).

Na continuidade das reflexões sobre os benefícios promovidos 
pela presença do aluno com deficiência na escola, o documento reitera 
que “todos serão beneficiados” e, desta vez, acrescenta, “tanto no aspecto 
humano como pedagógico”. Mesmo sem especificações sobre os benefícios, 
entende-se que o documento considera que a convivência entre alunos com 
e sem deficiência promove um entendimento sobre as diferenças, e que as 
flexibilizações proporcionadas para os alunos com deficiência podem também 
ser aproveitadas por outros alunos sem deficiência.

Por fim, a cartilha sobre O acesso de alunos com deficiência às 
escolas e classes comuns da rede regular conclui que:

Uma escola em que todos os alunos são bem-vindos tem como 
compromisso educativo ensinar não apenas os conteúdos 
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curriculares, mas formar pessoas capazes de conviver em 
um mundo plural e que exige de todos nós experiências de 
vida compartilhadas, envolvendo necessariamente o contato, 
o reconhecimento e valorização das diferenças (Manual, 
2004, p. 46).

E, ainda, se dirige aos pais ou responsáveis dos alunos sem deficiência 
da seguinte maneira:

Ao contrário do que ainda alguns pensam, o fato de educandos 
com e sem deficiência passarem a frequentar a mesma turma 
escolar em nada prejudica a qualidade do ensino. As alterações 
necessárias nas práticas de avaliação e de ensino vão gerar 
uma escola de melhor qualidade do que a atual. [...] Uma 
escola assim pautada e que permita uma convivência com essa 
consciência da diversidade, possibilitará um preparo para a 
cidadania e um desenvolvimento humano muito maior para 
todos (Manual, 2004, p. 50).

Ao problematizar o trecho “em nada prejudica a qualidade de ensino”, 
deparamos com uma justificativa que antecipa o questionamento de muitos 
pais, no entanto esclarece que todos serão beneficiados por este convívio. 

Outro documento que aborda as questões relativas à educação inclusiva 
é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no 
qual aparecem, pela primeira vez, algumas especificidades, sendo uma delas, 
conceitual: 

“Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer 
diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o 
reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, 
econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange 
todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação 
razoável (Decreto nº 6.949, 2009, p. 3).
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Observa-se que a Convenção avança no sentido de mencionar de forma 
específica a discriminação por motivo de deficiência, mas o que chama a 
atenção é o fato de que se trata de um documento elaborado após 15 anos das 
determinações apontadas pela Declaração de Salamanca. Em outras palavras, 
a despeito do que foi instituído mundialmente, foi necessária uma outra 
determinação que registrasse a definição do que seria uma discriminação 
por motivos de deficiência para que os direitos e possibilidades de estudo 
em escolas regulares fosse reiterado no Brasil. Podemos perceber que apesar 
da Convenção ter trazido grandes avanços no que se refere, principalmente, 
à garantia de direitos por uma equidade de oportunidades, ainda não há 
referência ao âmbito da convivência entre pessoas sem e com deficiência 
no processo inclusivo.

Após o levantamento bibliográfico apresentado, chega-se à publicação 
de dois documentos fundamentais para as discussões neste estudo: (1) A 
inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais: deficiência 
física, publicado em 2006, que apresenta uma série de medidas a serem 
adotadas pelas unidades escolares que tenham matriculados alunos com 
deficiência física; e (2) Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva” (PNEE-EI), documento elaborado pelo Grupo de 
Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(Brasil, 2008), com validade em todo o território Brasileiro, orienta os programas 
e ações no que tange à promoção do acesso e permanência de alunos considerados 
público alvo da Educação Especial, sendo eles: alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

O referencial estabelecido na Convenção da ONU impulsionou a 
estruturação da Educação Especial por meio de três eixos:

• Constituição de um arcabouço político e legal 
fundamentado na concepção de educação inclusiva; 

• Institucionalização de uma política de financiamento 
para a oferta de recursos e serviços para a eliminação das 
barreiras no processo de escolarização; e
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• Orientações específicas para o desenvolvimento das práticas 
pedagógicas inclusivas (PNEE-EI, 2008, p. 08).

Observa-se que a garantia da matrícula a ser ofertada deverá ocorrer 
no ensino regular, ampliando-se a oferta do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), rompendo com o termo “preferencialmente” na rede 
regular de ensino e, como consequência, com o modelo de integração em 
escolas e classes especiais, a fim de superar a segregação e exclusão educacionais 
e sociais das pessoas com deficiência. O documento tem como finalidade 
apresentar princípios norteadores para a ação do poder público para atender 
às necessidades da sociedade, deixando claro que: 

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação 
política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa 
do direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e 
participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação 
inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado 
na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação 
à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola 
((PNEE-EI, 2008, p. 09).

Neste parágrafo de abertura do PNEE-EI cita-se, pela primeira vez 
em um documento oficial, a defesa ao direito de todos os alunos estarem 
juntos, aprendendo e participando. Porém, acreditamos que esta afirmação 
se refira ao direito de estar junto, de ser incluído, e de o aluno com deficiência 
ter a oportunidade de aprender na mesma sala que os alunos “considerados 
normais”; no entanto, esta política não registra que o aluno com deficiência 
traga benefícios ou transformações para o entorno escolar em que está inserido. 

Um dos eixos reafirmados nesta política é “a necessidade de 
confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las”  
((PNEE-EI, 2008, p. 01), fato que estava sendo tratado desde 1990, 
na Declaração de Jomtien. Ou seja, passados trinta anos, ainda se faz 
necessário combater a discriminação para que pessoas com deficiências 
possam frequentar os mesmos espaços que os “considerados normais”. 
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A mais recente lei específica e muito aguardada no Brasil foi promulgada 
em 06 de julho de 2015 sob o número 13.146 e foi intitulada Lei Brasileira 
de Inclusão que, em seu §1º, afirma:

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada 
a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (Lei nº 
13.146, 2015).

A lei traz diversos dispositivos para a garantia de uma sociedade mais 
inclusiva em vários aspectos como saúde, lazer, moradia, direito à habilitação 
e à reabilitação e, o que mais nos interessa nesta Tese, sobre a educação. 
Porém, para a nossa surpresa, mesmo em 2015, passados mais de vinte anos 
da indicação de uma política voltada para a inclusão – como indicado em 
1994, na Declaração de Salamanca –, a lei específica sobre inclusão no Brasil 
não traz nenhuma citação sobre as benfeitorias que a relação entre alunos 
com e sem deficiência trazem para o crescimento do coletivo educacional, 
atendo-se a garantias educacionais para os alunos com deficiência, formação 
dos professores, indicações sobre o atendimento educacional especializado, 
entre outras indicações. 

Esta subcapítulo teve como premissa a apresentação de um olhar voltado 
para os dispositivos legais Brasileiros que referendam a Educação Inclusiva 
atentando, primordialmente, às indicações sobre os convívios, benefícios e 
aprendizagens no que se refere à convivência educacional de alunos com e sem 
deficiência. Percebeu-se que alguns documentos citam essas possibilidades, 
mas não descrevem de que forma as mesmas aconteceriam na prática, ou seja, 
os documentos apontam “benefícios para todos”, sem mais especificações.

Reforça-se, mais uma vez, o posicionamento adotado neste estudo, 
em consonância com Sánchez (2005), quando refere que:

A filosofia da inclusão defende uma educação eficaz para todos, 
sustentada em que as escolas, enquanto comunidades educativas, 
devem satisfazer as necessidades de todos os alunos, sejam quais 
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forem as suas características pessoais, psicológicas ou sociais 
(com independência de ter ou não deficiência). Trata-se de 
estabelecer os alicerces para que a escola possa educar com êxito 
a diversidade de seu alunado e colaborar com a erradicação da 
ampla desigualdade e injustiça social [...] (Sánchez, 2005, p.11).

A autora indica a Educação Inclusiva como uma das promotoras 
da erradicação das desigualdades e injustiças sociais. Porém, quando da 
finalização deste trabalho, fomos surpreendidos pelo decreto Nº 10.502, 
datado de 30 de setembro de 2020, que trouxe um retrocesso na educação 
como um todo. O presente decreto aponta como política educacional 
inclusiva, destacado em seu art. 2º, §4º, um:

Conjunto de medidas planejadas e implementadas com vistas 
a orientar as práticas necessárias para desenvolver, facilitar o 
desenvolvimento, supervisionar a efetividade e reorientar, 
sempre que necessário, as estratégias, os procedimentos, as 
ações, os recursos e os serviços que promovem a inclusão social, 
intelectual, profissional, política e os demais aspectos da vida 
humana, da cidadania e da cultura, o que envolve não apenas as 
demandas do educando, mas, igualmente, suas potencialidades, 
suas habilidades e seus talentos, e resulta em benefício para a 
sociedade como um todo. (Decreto nº 10.502, 2020)

O mesmo demonstra, no art. 9º, §3, incoerência ao indicar a 
educação inclusiva como benéfica para todos os envolvidos, mas apresenta 
a possibilidade de alunos com deficiência estudarem de forma segregada:

A Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva 
e com Aprendizado ao Longo da Vida será implementada por 
meio das seguintes ações: definição de critérios de identificação, 
acolhimento e acompanhamento dos educandos que não 
se beneficiam das escolas regulares inclusivas, de modo a 
proporcionar o atendimento educacional mais adequado, em 
ambiente o menos restritivo possível, com vistas à inclusão 
social, acadêmica, cultural e profissional, de forma equitativa, 
inclusiva e com aprendizado ao longo da vida (Decreto nº 
10.502, 2020)
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O trecho acima referido faz a abordagem do aluno com deficiência 
na perspectiva de julgamento, referindo a condição de inadequação do 
mesmo ao sistema educacional imposto. Desta forma, aparta-se este aluno do 
convívio com os outros, considerados normais, retrocedendo-se mais de 20 
anos de discussão, violando-se um direito assegurado constitucionalmente, 
através do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, do Decreto 
nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão. 

Ao reconhecer que o atendimento especializado se torna, neste caso, 
mais adequado, desconstrói-se toda possibilidade de interação entre os alunos 
bem como de melhoria da qualidade do ensino com base em diferentes 
oportunidades de aprendizagem, corroborando-se para a segregação dos 
alunos com deficiência, lançando aos mesmos, todo o fardo do fracasso. 

Ressalta-se, neste ponto, que continuamos acreditando na educação 
inclusiva (ao invés de educação ‘especial’) como espaço de convivência com as 
diferenças, oportunizado pela heterogeneidade, proporcionando aos alunos a 
possibilidade de se tornarem adultos mais tolerantes em relação às diferenças, 
ensejando a diminuição dos preconceitos e a valorização da diversidade humana.

O município de Santo André (SP), local onde a pesquisa foi realizada, 
tem uma trajetória bem marcada pela intenção de que todos os alunos façam 
parte do mesmo sistema de ensino, sendo que o tema “Inclusão” passa a ser 
incorporado nos documentos oficiais a partir de 1992. 

Em 2018, em vista da organização de uma política educacional 
voltada para a Educação Inclusiva, o número de alunos com deficiência 
matriculados nas EMEIEFs (Escolas Municipais de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental) atingiu 715 alunos com deficiência matriculados em 
51 unidades escolares, com 31 professores assessores de Educação Inclusiva e 
41 Agentes Sociais de Inclusão. Em média, atualmente, as salas de aula têm 
30 alunos divididos em 1.047 turmas. A rede conta ainda com 32 salas de 
Atendimento Educacional Especializado (intitulada, em Santo André, Sala 
de Recurso), atendendo 304 alunos, e um polo bilíngue para atendimento 
especializado para alunos com Surdez, com instrutoras e intérpretes de 
Língua Brasileira de Sinais. 
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O próximo subcapítulo apresenta os princípios da Teoria Sócio-Histórico 
Cultural que servirão de aporte à nossa análise de dados.

1.2 A teoria sócio-histórico cultural

O verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento não 
vai do individual para o socializado, mas do social para o 
individual (VYGOTSKY, [1934] 2009, p.18)

Neste capítulo são abordados os conceitos e fundamentos da Teoria 
Sócio-Histórico Cultural desenvolvidos por Lev Semionovich Vygotsky, 
juntamente aos trabalhos de seus parceiros Leontiev, Luria e outros 
integrantes. Ainda que a teoria vygotskyana apresente diversos conceitos 
e fundamentos, neste estudo são utilizados os que darão sustentam a 
análise dos dados, quais sejam: zona de desenvolvimento proximal; a 
relação entre os processos interpessoal e intrapessoal (que impactam no 
desenvolvimento); emoção; defectologia; par mais experiente;entre outros 
que serão destacados nesta capítulo.

Como se trata de uma teoria em que os contextos histórico e social 
são de fundamental importância, apresenta-se, inicialmente, um breve 
histórico da vida do pesquisador para que se compreenda o cenário 
de sua produção. Vygotsky nasceu em 1896, em Orsha, uma pequena 
cidade da antiga União Soviética, e morreu precocemente aos 37 anos, 
vítima de tuberculose, em 1934. Em menos de dez anos como psicólogo 
profissional, escreveu em torno de 180 trabalhos, dos quais 45 nunca 
foram publicados. 

Vygotsky era um incansável estudioso: formou-se em Direito na 
Universidade de Moscou, frequentou simultaneamente aulas de História 
e Literatura e, posteriormente, estudou Medicina. Trabalhou como crítico 
literário e defendeu sua Tese com o tema “Psicologia da Arte”, a qual 
apresentava uma análise das emoções que os leitores tinham ao ler a obra 
de Hamlet. O estudo apontou uma falta de método apropriado da Psicologia 
da época para analisar o fenômeno que pretendia investigar. 
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Em 1924, Vygotsky participou do II Congresso Nacional de 
Psiconeurologia em Leningrado, no qual apresentou o trabalho “O método 
de investigação reflexológica e psicológica”, o que desencadeou o convite 
para que trabalhasse no Instituto de Psicologia de Moscou, juntamente com 
Luria, Leontiev e outros importantes nomes da Psicologia soviética.

A lacuna existente na Psicologia de seu tempo, que não se aprofundava 
na complexidade de leis fundamentais da vida psíquica do homem, 
impulsionou Vygotsky a fazer uma fundamentada crítica ao que chamou 
de velha Psicologia. Segundo Leontiev ([19--]1996):

O maior dos defeitos apontados consistia no simplismo com 
que eram tratados os fenômenos psicológicos, na tendência 
ao reducionismo fisiológico, na incapacidade de descrever 
adequadamente a manifestação superior da psique: a consciência 
do homem (p. 434).

A crítica apontada por Vygotsky fez com que seus escritos e pesquisa 
se tornassem um “fenômeno”, como esclarecido por Leontiev ([19--]1996), 
tendo em conta dois motivos: (1) sua obra aponta para fatos e metodologias 
concretas, explicando hipóteses confirmadas consideradas clássicas; e (2) 
apresenta um substancial aspecto teórico-metodológico ancorado na 
concepção filosófica do materialismo histórico-dialético, entendendo o ser 
humano na sua totalidade.

Com base nestes fundamentos, Vygotsky fundamentou seus estudos em 
uma minuciosa exploração sobre a constituição do sistema psicológico, o papel 
do meio na constituição do sujeito, as funções psicológicas e suas relações, 
o sentido da ética e das emoções, além de uma ampla pesquisa abordando 
crianças com deficiência, pontos elencados nas próximas subcapítulos.

1.2.1 Principais conceitos da teoria de Vygotsky

Ao olhar para a crise pela qual a Psicologia russa (e mundial) passava, 
Vygotsky indica a falta de um método como questão central, batizada de 
crise metodológica. Propõe, então, um método que se apoie nas concepções 
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do materialismo histórico-dialético de Marx e na corrente filosófica do 
monismo espinosano. O psicólogo russo contribui de forma ativa para a 
instituição de uma nova Psicologia, promovendo um novo olhar frente às 
teorias subjetivas (que apontavam que os fenômenos psicológicos eram 
criados pelos próprios indivíduos de maneira independente, desconsiderando 
a sociedade) e às teorias objetivas (que propunham que o sujeito recebia 
influências do meio de forma passiva). 

Para Vygotsky ([1930] 2004), o desenvolvimento do psiquismo humano 
deveria ser estudado a partir da história do desenvolvimento humano, ou 
seja, de maneira sócio-histórica, pois este ocorre a partir das suas interações 
com o meio, recebendo, portanto, direta influência dos aspectos culturais 
(conhecimento elaborado historicamente) em que o ser humano está inserido, 
tendo a escola como um dos fundamentais mediadores deste processo, 
cabendo acrescentar:

É por meio de outros (...) que a criança se envolve em suas 
atividades. Absolutamente, tudo no comportamento da criança 
está fundido, enraizado no social. (...). Assim, as relações da 
criança com a realidade são, desde o início, relações sociais. 
(Vygotsky, [1930] 2004, p. 281)

Levando em consideração as influências do meio, a Teoria Sócio-
Histórico Cultural tem como Tese central a socialização “[...] como elemento 
determinante no processo de humanização”, como salientado por Bernardes 
(2010b, p. 300). Desta premissa decorre que ‘socializar’ ultrapassa o ato de 
estar com o outro, incorporando-se, ao seu significado, as interações com 
os artefatos culturais, a exemplo da leitura de um livro, da apreciação de 
um vídeo, etc.

Para Vygotsky, o processo de humanização mais se assemelhava a uma 
revolução do que a um processo linear de evolução, estando em constante 
relação com o meio o qual, de forma singular e própria, passa a constituir o 
sistema psicológico e a personalidade. Para esta teoria, a natureza biológica 
do homem não garante que ele se torne um indivíduo, o que somente 
ocorre em uma dimensão social, calcada na relação com o outro e com o 
meio que o cerca:
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Podemos dizer que cada homem aprende a ser um homem.  
O que a natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver 
em sociedade. É-lhe preciso ainda entrar em relação com os 
fenômenos do mundo circundante, através de outros homens, 
isto é, num processo de comunicação com eles (Leontiev, 
1978, p.267).

Nesta perspectiva, o processo de humanização se realiza, necessariamente, 
na relação entre os seres humanos, compreendidos enquanto seres sociais 
que se apropriam do mundo concreto em que se inserem, no interior dos 
processos grupais. Desta forma, a educação figura como uma das condições 
fundamentais para que este se estabeleça verdadeiramente a humanização. 

Nesse sentido, a educação e a consciência humana ganharam importante 
enfoque dentro da Teoria Sócio-Histórico Cultural, tendo sido consideradas 
merecedoras de investigação científica. Em evidente crítica à abordagem 
biológica e simplista de descrição da consciência humana, Vygotsky elaborou 
um modelo filosófico-metodológico fundamentado na dimensão social. 
Neste, a prática laboral do homem, apoiada nos instrumentos, constitui o 
elemento determinante para a evolução psíquica do ser humano:

Por meio da influência do desenvolvimento do trabalho 
(atividade produtiva não alienada) e da comunicação pela 
linguagem (instrumento simbólico), as leis sócio-históricas 
passam a gerir o desenvolvimento do homem como ser humano 
integrado à sociedade pela cultura (Bernardes, 2010b, p. 301).

Nos próximos subcapítulos são apresentados os conceitos, desenvolvidos 
pela Teoria Sócio-Histórico Cultural, que dão sustentação a esta pesquisa.

1.2.2 Funções psicológicas

Para Vygotsky, os processos psíquicos do ser humano deveriam ser 
analisados desde a sua forma mais elementar, pois os processos considerados 
inferiores involuntários têm sua base biológica. Já os instrumentos psicológicos 
são vistos como estímulos produzidos pelo meio como, por exemplo: a língua, 
as diferentes formas de numeração e cálculo, os mecanismos mnemotécnicos 
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(método que serve para recordar algo com mais facilidade), os simbolismos 
algébricos, as obras de arte, a escrita, os esquemas, os diagramas, os mapas, 
os desenhos, ou seja, todo tipo de signo convencional, que são criações 
artificiais da humanidade e que constituem elementos de cultura. 

Desta forma, as Funções Psicológicas passam da instância natural 
(biológica) à cultural, a partir da mediação (linguagem), mediante intervenção 
do meio.

Para Vygotsky,

As funções psicológicas superiores da criança, as propriedades 
superiores específicas ao homem, surgem a princípio como 
formas de comportamento coletivo da criança, como formas 
de cooperação com outras pessoas e, apenas posteriormente, 
elas se tornam funções interiores individuais da própria criança 
(Vygotsky, [1934] 2010, p. 699).

Ao reconhecer que as aprendizagens ocorrem primeiramente nas 
interações com o outro, para depois serem interiorizadas, Vygotsky aponta a 
importância do meio como fonte do desenvolvimento. Cabe, aqui, recorrer 
ao exemplo da fala interna, visto que a mesma auxilia a organização do 
pensamento, uma vez que surge com base na língua externa, que ocorre no 
contato social, isto é, da fala enquanto meio de contato. Concluindo, “[...] 
da ação exterior que se dava entre a criança e as pessoas ao redor, surgia 
uma das mais importantes funções interiores, sem as quais o raciocínio da 
própria pessoa seria impossível” (Vygotsky, [1934] 2010, p. 699).

1.2.3 A importância do social, do histórico e cultural

Na teoria vygotskyana, o termo “social” ocorre numa dimensão histórica 
em que o homem está em relação com os bens materiais e intelectuais produzidos 
na coletividade pelo gênero humano. Como sinalizado por Bernardes,

A socialização, como condição essencial no processo de 
constituição do gênero humano, estabelece a dimensão 
ontológica do ser, o que de fato, devido às desigualdades 
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econômicas e de classe, não ocorre, pois nem todos os indivíduos 
têm a possibilidade de acessar a produção humana elaborada 
historicamente (Bernardes, 2010b, p. 303).

O social, nesta perspectiva teórica, é compreendido como uma instância 
essencial e determinante na constituição da natureza humana e para o 
desenvolvimento de seu psiquismo. Este olhar implica no fato de que o 
homem tem parte ativa nas modificações do mundo que, ao mesmo tempo, 
o transforma, o que explica a heterogeneidade dos humanos, como se nota 
no texto A transformação socialista do homem, escrito em 1930, em que 
Vygotsky cita a relação entre personalidades e sociedade:

Da mesma forma que a vida de uma sociedade não representa 
um todo único e uniforme, e a sociedade é subdividida em 
diferentes classes, portanto, durante qualquer período histórico, 
não se pode dizer que a composição das personalidades humanas 
represente algo homogêneo e uniforme, e a Psicologia deve levar 
em conta o fato básico de que a Tese geral que foi formulada 
agora, pode ter apenas uma conclusão direta, para confirmar 
o caráter de classe, natureza da classe e distinções de classe 
que são responsáveis pela formação dos tipos humanos. As 
várias contradições internas que são encontradas nos diferentes 
sistemas sociais encontram sua expressão tanto no tipo de 
personalidade quanto na estrutura da Psicologia humana 
naquele período histórico (Vygotsky, [1930] 2004, p. 176, 
tradução nossa).

Neste ponto, Vygotsky chama a atenção para a influência que a cultura 
– desenvolvida no tempo histórico e no espaço geográfico – adquire na 
constituição do sujeito, uma vez que a percepção da coexistência dos seres 
humanos em determinados momentos históricos e meios sociais permite 
observá-lo em constante movimento:

Estudar algo historicamente significa estudá-lo em movimento. 
Esta é a exigência fundamental do método dialético. Quando 
numa investigação se abarca o processo de desenvolvimento 
de algum fenômeno em todas as suas fases e mudanças, desde 
que surge até que desapareça, isso implica manifestar sua 
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natureza, conhecer sua essência, já que somente em movimento 
demonstra o corpo que existe. Assim, pois a investigação 
histórica da conduta não é algo que complementa ou ajuda o 
estudo teórico, mas consiste em seu fundamento (Vygotsky, 
[1931] 2012, v.3, p.67-68, tradução nossa).

A premissa do movimento gerado pela perspectiva histórica é 
fundamento, portanto, da obra teórica de Vygotsky, pois o percurso constitui 
a parte mais importante do processo a ser analisado, no contraponto dos 
resultados dissociados de uma observação do todo. O autor menciona, a 
exemplo, o processo de decomposição: a análise dos elementos da água 
desacompanhados (hidrogênio e oxigênio), impossibilita a observação das 
propriedades do todo (H2O). Em outras palavras, ao investigar por que a 
água apaga o fogo, deve-se considerar a ação conjunta do hidrogênio e do 
oxigênio, elementos que a compõe e que, isolados, provocam e mantêm a 
combustão, apresentando propriedades diferentes.

Devido à perspectiva epistemológica adotada pelo autor, portanto, o 
ser humano só pode ser concebido inserido em um ambiente cultural, em 
um “[...] palco de negociações em que seus membros estão num constante 
movimento de recriação e reinterpretações das informações” (Oliveira, 1997, 
p. 38). Em decorrência deste posicionamento teórico, os instrumentos 
psicológicos são vistos, consequentemente, como criações artificiais da 
humanidade e, portanto, elementos de cultura (Leontiev, [19--] 1996).

Concluindo, Vygotsky tem uma compreensão sobre o desenvolvimento 
de forma sociocultural e colaborativa, o que também está presente no 
trabalho de Fidalgo e Magalhães, quando citam “um processo no qual as 
pessoas constantemente transformam a si, aos outros e ao mundo; processo 
pelo qual afetam e são afetadas, transformam e são transformadas” (Fidalgo 
& Magalhães, 2017, p. 73).

1.2.4 Zona de desenvolvimento proximal

A explicação conceitual da Zona de Desenvolvimento Proximal tem 
sido uma das dimensões da teoria vygotskyana mais estudadas e citadas, 
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visto sua real importância para o entendimento de como ocorre a relação 
entre desenvolvimento e aprendizagem bem como suas implicações para a 
educação. Tal postulado abarca a premissa de que o desenvolvimento e a 
aprendizagem se inter-relacionam desde o nascimento da criança, ou seja, 
o sujeito se constitui num movimento dialético entre a aprendizagem e o 
desenvolvimento.

Para Vygotsky, o desenvolvimento humano compreende dois níveis: o 
primeiro é o nível de desenvolvimento real (também chamado de atual), que 
considera o conjunto de atividades que a criança consegue realizar sozinha. 
O nível de desenvolvimento real se refere às funções psicológicas que a 
criança já construiu até determinado momento, sendo assim, corresponde 
às competências reais da criança (aprendiz). Esse nível corresponde ao “[...] 
nível de desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança que se 
conseguiu como resultado de um específico processo de desenvolvimento 
já realizado” (Vygotsky, [1934] 2009, p. 111).

O segundo é o nível de desenvolvimento potencial (também chamado 
de próximo), que engloba o conjunto de atividades que a criança não 
consegue realizar sozinha, mas com a mediação de um adulto ou outra 
criança mais experiente –este ‘par’, ao fornecer orientações adequadas, 
propicia à criança a possibilidade de resolução de determinada tarefa. Para 
Vygotsky, o nível de desenvolvimento potencial indica o desenvolvimento 
prospectivamente, referindo-se ao futuro da criança. Desta forma, este estágio 
é “[...] determinado através da solução de problemas sob a orientação de 
um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes” (Vygotsky, 
[1934] 2009, p. 118).

Nesse sentido, Vygotsky ([1933] 1991) destaca que o indivíduo só 
consegue imitar aquilo que está dentro do seu nível de desenvolvimento e que, 
“[...] com o auxílio da imitação na atividade coletiva guiada pelos adultos, a 
criança pode fazer muito mais do que com sua capacidade de compreensão 
de modo independente” (p.112). Ou seja, o aprendiz só consegue atingir o 
seu nível de desenvolvimento potencial, uma vez que seu desenvolvimento 
estava condizente com a tarefa proposta:
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A investigação mostra sem lugar a dúvidas que o que se acha 
na zona de desenvolvimento próximo em um determinado 
estágio que se realiza e passa no estágio seguinte ao nível de 
desenvolvimento atual. Em outras palavras, o que a criança 
é capaz de fazer em colaboração será capaz de fazê-lo por si 
mesma amanhã. Por isso, parece verossímil que a instrução e 
o desenvolvimento na escola guardem a mesma relação que a 
zona de desenvolvimento próximo e o nível de desenvolvimento 
atual. Na idade infantil, somente é boa a instrução que vá 
avante do desenvolvimento e arrasta a este último. Porém à 
criança unicamente se pode ensinar o que é capaz de aprender 
(Vygotsky, [1931-33], 2004, p.241-242, tradução nossa).

Nesta perspectiva, as intervenções que o ‘par mais experiente’ provoca 
no outro (aprendiz ou colega, par) são fundamentais para a formação dos 
conceitos e do desenvolvimento das funções psicológicas superiores que 
ocorrem, constantemente, através dessa intervenção. Nessa dinâmica, a 
Zona de Desenvolvimento Proximal é considerada uma área potencial de 
desenvolvimento cognitivo que ocorre entre o Nível de Desenvolvimento 
Real e o Nível de Desenvolvimento Potencial.

Para Vygotsky, o desenvolvimento se dá quando há um processo de 
aprendizagem – que nunca é linear – quando se aprende a fazer uso das 
ferramentas intelectuais (no ato mesmo de utilizá-las) através da interação 
social com pares mais experientes. Uma destas ferramentas que demonstram o 
aprender é a linguagem – sob este prisma,é possível observar o papel da instrução 
para o desenvolvimento do ser humano, pois quando a instrução é boa, coloca-
se em movimento funções psicológicas superiores que estão em processo de 
maturação, despertando-as. Desta forma, as boas aprendizagens produzem 
avanços no desenvolvimento, de maneira que a boa mediação que ocorre na 
interação social permite que o aprendiz esteja no limite do seu potencial. 

1.2.5 Processo interpessoal e processo intrapessoal

Uma das premissas de Vygotsky que mais representa sua teoria é a de 
que “[...] o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento não vai do 
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individual para o socializado, mas do social para o individual” (Vygotsky, 
[1934] 2009, p.18). Esta prerrogativa explica o “processo em que as atividades 
externas e as funções interpessoais transformam-se em atividades internas, 
intrapsicológicas” (Oliveira, 1997, p. 38).

Entende-se, destarte, que as relações sociais que o sujeito estabelece 
com o mundo social em que está inserido (exterior) constituem processos 
interpessoais e interpsicológicos (entre as pessoas), que vão se transformar 
em intrapessoais e intrapsicológicos (no interior do sujeito), ou seja, as 
funções cognitivas aparecem duas vezes no desenvolvimento cultural: 
primeiro no nível social (entre as pessoas, interpsicológico), e depois no 
nível individual (intrapsicológico). É na dinâmica do movimento interpessoal 
para o intrapessoal que ocorre a internalização (ou interiorização), na qual é 
realizada uma reconstrução interna de uma atividade externa, de tal forma 
que ocorra um movimento que leve à aprendizagem de Funções Psicológicas 
Superiores, como: a atenção voluntária, a memória lógica e a formação de 
conceitos.

O processo intrapessoal ocorre individualmente, de forma que a 
criança internaliza o que vivenciou, reconstruindo mentalmente a atividade 
realizada, enriquecendo seu vocabulário, relembrando das regras utilizadas, 
etc., internalizando toda a atividade. É importante deixar claro que este 
processo não ocorre de forma linear e contínua, muitas vezes são necessárias 
as repetições de algumas atividades, as flexibilizações de algumas maneiras de 
se apresentar a mesma atividade, e outras vivências para que a internalização 
ocorra. Este processo permeia toda a vida dos seres humanos.

A importância destes conceitos para o processo educacional é, 
evidentemente, fundamental:

[...] um dos determinantes fundamentais de processos 
educativos qualitativamente superiores é a construção 
de relações interpessoais que favoreçam a socialização, 
a apropriação e a construção do conhecimento e o 
desenvolvimento das potencialidades humanas de alunos e 
professores (Meira, 1998, p. 68).
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Desta forma, é perceptível a real importância dos processos 
educacionais para o desenvolvimento comportamental das crianças, já que 
as funções psicológicas ocorrem de duas formas: a primeira ocorre no plano 
interpsicológico, e a segunda acontece no plano intrapsicológico, aparecendo 
no comportamento individual da criança, como uma apropriação individual 
(Vygotsky, [1930] 2004).

1.2.6 Aprendizagem e par mais experiente

O real sentido da escola, além de ser espaço propício à reconstrução de 
conhecimentos com os alunos para acesso aos artefatos culturais (conteúdos 
acadêmicos, conceitos científicos), está na criação de oportunidades para 
que ocorram experiências de aprendizagens. 

Como já discutido anteriormente sobre Zona de Desenvolvimento 
Proximal, a interação entre o par mais experiente e o aprendiz promove 
aprendizagens através desta vivência. Neste caso, estar inserido num ambiente 
heterogêneo, com alunos com diferentes experiências, se faz favorável para 
que todos aprendam com as diferenças. Chama-se a atenção para o fato de 
que, nesta perspectiva, nem sempre o par mais experiente será o professor 
ou aquele aluno com mais vivências ou mais velho, mas todos podem 
ensinar para o outro uma diferente maneira de resolver um problema ou 
uma maneira diferente de olhar para uma questão. 

Para Vygotsky, a aprendizagem acontece quando há interação entre 
duas ou mais pessoas com níveis diferentes de habilidades e conhecimento. 
Isto é, há o par mais experiente (que sabe mais daquele determinado tópico), 
que auxilia o aprendiz (que sabe menos daquele determinado tópico). Através 
desta experiência, a Zona de Desenvolvimento Proximal do aprendiz se move, 
de forma a ocorrer o percurso da própria construção do conhecimento. Desta 
forma, Vygotsky ([1934] 2009, p. 113) conclui que: “[...] o que a criança 
pode fazer hoje com o auxílio dos adultos, poderá fazê-lo amanhã por si só”. 

A aprendizagem também pode ocorrer através de artefatos culturais 
(um livro, um celular, um programa de televisão etc.) inventados pelo ser 
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humano, que transforma o mundo em que vivem e, consequentemente, são 
transformados por ele. A intervenção de um par mais experiente num espaço 
de colaboração promove, assim, um desenvolvimento de fora para dentro, 
em que os processos interpessoais se transformam em processos intrapessoais. 

Desta maneira, acredita-se que o espaço escolar que promova a inclusão 
de alunos com deficiência, propiciando a interação entre alunos com e 
sem deficiência, tem a potencialidade de fornecer possibilidades para que 
todos os alunos internalizem estas vivências, atingindo novas zonas de 
desenvolvimento, através da internalização de conceitos. 

A respeito das funções internas da própria criança, Vygotsky define:

[...] as funções psicológicas superiores da criança, seus 
atributos superiores específicos do ser humano, originalmente 
se manifestam como formas de comportamento coletivo da 
criança, como uma forma de cooperação com outras pessoas, 
e isso é somente depois disso que eles se tornam as funções 
individuais da própria criança (Vygotsky, [1934] 2009, p. 
343, tradução nossa).

1.2.7 Emoções e Afetividade

Vygotsky desenvolveu os princípios éticos pertinentes à Teoria Sócio-
Histórico Cultural apoiando-se na obra de Baruch Espinosa (1632 - 1677), 
que definiu afeto como “[...] a modificação de um corpo causada pelo 
encontro com outro corpo” (Spinoza, [1677] 2007, p. 111)“pelas quais sua 
potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada e, ao 
mesmo tempo, as ideias dessas afecções” (Idem, p. 163).Indica-se, nestes 
trechos que, para haver afecção, é necessário que haja dois corpos e que 
se reconheça três afecções primárias: (1) alegria (conatus1 aumentado); (2) 
tristeza (conatus diminuído); (3) desejo (conatus) (Spinoza, [1677], 2007).

1 De acordo com Spinoza (2009), o conatus é a essência de todo corpo, isto é, aquilo sem o qual uma 
coisa não pode existir e, sequer, ser concebida (Spinoza, [1677] 2007, p. 168).
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Emoções e afetividade são aspectos pouco explorados pelos estudiosos 
de Vygotsky, porém aparecem em muitos de seus textos e, segundo o próprio 
autor, “A teoria dos sentimentos ou das emoções é o capítulo menos elaborado 
da velha Psicologia. É mais difícil descrever, classificar e vincular esse campo 
do comportamento humano a certas leis que fazer isso com todos os restantes” 
(Vygotsky, [1926] 2001, p. 234).

Em seu capítulo intitulado “A educação do comportamento 
educacional”, Vygotsky realiza uma associação da natureza biológica das 
emoções com o comportamento instintivo. Sob este ponto de vista, as reações 
fisiológicas despertadas por emoções elementares (como a ira e o temor) 
teriam sido configuradas no processo evolutivo da espécie. Destacando-se que:

Existem muitos fundamentos para supor que, alguma vez, 
todas as reações motoras, somáticas e secretoras que entram 
na composição de uma emoção como forma integral de 
conduta foram uma série de reações adaptativas úteis de caráter 
biológico. Sem dúvida que o medo foi a forma superior da 
fuga instantânea e impetuosa do perigo e que, nos animais e 
por vezes também no ser humano, ainda conserva as marcas 
evidentes de sua origem (Vygotsky, [1926] 2001, p. 240, 
tradução nossa).

Por outro lado, Vygotsky ([1926] 2001) denota uma atenuação extrema 
das reações no ser humano em relação à sua origem atávica (hereditário), 
o que poderia levar à extinção destas devido às modificações das condições 
de vida. Isso, segundo ele, é facilmente perceptível, pois

[...] tanto o medo quanto a raiva, da maneira como estão 
no ser humano atual, são formas extremamente atenuadas 
desses instintos e, sem querer, surge a idéia de que, no curso 
da transformação do animal em ser humano, as emoções 
estão diminuindo e não aumentam, mas se atrofiam (p. 242, 
tradução nossa).

Por este motivo, insere-se o intuito pedagógico para que as emoções 
não se enfraqueçam e diminuam sua intensidade. Sob o aspecto psicológico, 
Vygotsky afirma que “os sentimentos tornam o comportamento mais complexo 
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e diverso. [...] As mesmas palavras, pronunciadas com sentimento, agem sobre 
nós de maneira diferente das pronunciadas sem vida” ([1926] 2001, p.244).

Toda emoção é um chamamento à ação ou uma renúncia a ela. 
Nenhum sentimento pode permanecer indiferente e infrutífero 
no comportamento. As emoções são esse organizador interno 
das nossas reações, que retesam, excitam, estimulam ou inibem 
essas ou aquelas reações. Desse modo, a emoção mantém 
seu papel de organizador interno do nosso comportamento 
(Vygotsky [1926] 2001, p.249, tradução nossa).

Dando prosseguimento ao desenvolvimento do tema afeto, em 1929 
Vygotsky publica um texto intitulado “Psicologia Concreta do Homem”, no 
Manuscrito de 1929. Neste, o autor aborda a idéia de que o sujeito se constitui 
devido à internalização das relações sociais as quais são, inicialmente, condutas 
voltadas “para o outro” para, posteriormente, construírem-se as condutas 
voltadas “a si” e, finalmente, as condutas voltadas “para si”, em um processo 
contextualizado, inserido numa estrutura social e mediado pela linguagem. 

Vygotsky, nesta publicação, salienta que a configuração da personalidade 
ocorre de forma dinâmica e singular, sendo constituída pelos reposicionamentos 
do sujeito perante os conflitos do drama de sua existência. Desta forma, 
o afeto, os sentimentos e as emoções são constitutivos da personalidade e 
das Funções Psicológicas Superiores. Assim sendo, Vygotsky supera suas 
próprias reflexões (quando inicialmente indicou as emoções como respostas 
fisiológicas e reflexas) já que, em 1929, destaca a importância das relações 
sociais e das interações na constituição dos afetos. 

1.2.8 Perezhivanie

Um dos conceitos de Vygotsky que integra a afetividade é perezhivanie 
que, de acordo com Blunden (2014), recebeu a tradução para o inglês de “a 
lived experience”, ou seja, “uma experiência vivida”. Não existe um consenso 
sobre a melhor tradução para este conceito, nem nas publicações nacionais e 
nem nas internacionais. Segundo Delari Jr e Bobrova Passos (2009, p. 09), 
o substantivo perezhivanie é composto por duas partes: o primeiro prefixo 
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“pere” indica (1) uma orientação da ação através de algo; (2) a realização de 
uma ação por mais de uma vez, de uma forma diferente; e (3) uma superação 
do sofrimento. A segunda parte, o radical zhivanie, significa viver, ou seja, 
envolve a “vida em transformação”. 

Para Liberali e Fuga (2018, p. 365), trata-se de “[...] uma experiência 
visceral, que contribui para o desenvolvimento de quem o sujeito é e em 
quem pode se transformar”; neste estudo, o mesmo é compreendido como 
experiência emocionalmente transformadora, visto o uso do verbo perezhivat 
em russo significa uma experiência especialmente profunda e intensa, positiva 
ou negativa, sendo entendida como acontecimento de grande carga emocional. 
A esse respeito, Ferholt (2009) ressalta: 

A perejivanie foi primeiramente usada em uma perspectiva extra 
cotidiana no Sistema dramático de Constantin Stanislavski 
(1949). Para Stanislavski (1949), a perejivanie é uma ferramenta 
que permite aos atores criar personagens a partir de suas 
experiências pessoais revividas e passadas. Os atores criam 
um personagem revitalizando suas memórias emocionais 
autobiográficas e, como as emoções são despertadas pela ação 
física, é pela imitação das ações físicas alheias, ou das próprias 
ações físicas do passado, que essas memórias emocionais são 
revividas (p.03. Tradução nossa).

A origem do conceito pode ter se dado com o ator e diretor russo 
Stanislavski, como uma ferramenta para a construção de personagens e 
pode, também, ter feito com que Vygotsky ([1934] 1994), posteriormente, 
o incluísse nas suas teorias sobre educação e Psicologia, ao mencionar que:

A experiência emocionalmente transformadora (perezhivanie), 
decorrente de qualquer situação ou de qualquer aspecto de seu 
ambiente, determina que tipo de influência esta situação ou 
este ambiente terá sobre a criança. Portanto, não é nenhum 
dos fatores em si (se tomado sem referência à criança) que 
determina como eles influenciarão o curso futuro de seu 
desenvolvimento, mas os mesmos fatores refratados através 
do prisma da experiência emocionalmente transformadora da 
criança (perezhivanie) (p.339-340).
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O autor ainda estabelece que “[...] a mesma situação no meio em que vive 
e os mesmos eventos a que está exposta podem influenciar o desenvolvimento 
de várias pessoas de maneiras diferentes” (Vygotsky, [1934] 1994, p.339-340). 
Disto decorre que se deve olhar para as crianças partindo do prisma particular 
através do qual a influência do ambiente sobre a mesma se reflete, encontrando 
a relação que se estabelece entre ela e o seu meio, ou seja, a sua experiência 
emocionalmente transformadora (sua perezhivanie), se tornando consciente, 
interpretando e se relacionando com o evento de forma emocional.

Entendendo que a experiência emocionalmente transformadora 
ocorre no meio, e no indivíduo, Vygotsky declara que nela “[...] estamos 
sempre lidando com uma unidade indivisível de características pessoais e 
características situacionais” (Vygotsky, [1934] 1994, p. 341).

Sob o ponto de vista do método, o autor supracitado indica ser 
conveniente fazer uma análise ao se estudar o papel que o ambiente 
desempenha no desenvolvimento de uma criança, partindo do ponto de 
vista de suas experiências emocionalmente transformadoras (perezhivanie) 
pois, em suas palavras: “[...] todas as características pessoais da criança, que 
participaram na determinação de suas atitudes para a situação dada foram 
levadas em conta em sua experiência emocionalmente transformadora 
(perezhivanie) (Vygotsky, [1934] 1994, p. 342).

Vygotsky ([1934] 1994) também indica que as características 
constitucionais das pessoas, isto é, a forma como as pessoas se apresentam 
para o mundo em um mesmo evento, produzem experiências emocionalmente 
transformadoras de formas diferentes: 

Consequentemente, as características constitucionais da pessoa e 
geralmente as características pessoais das crianças são, por assim 
dizer, mobilizadas por uma dada experiência emocionalmente 
transformadora (perezhivanie), são estabelecidas, cristalizadas 
dentro de uma dada experiência emocionalmente transformadora 
(perezhivanie), mas, ao mesmo tempo, esta experiência não 
representa apenas o agregado das características pessoais da 
criança que determinam como a criança experimentou este evento 
particular emocionalmente, mas diferentes eventos também 
provocam diferentes experiências emocionais transformadoras 
(perezhivanie) na criança (p. 343. Tradução nossa).
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Vygotsky atribui mais um elemento para refletir sobre como as 
experiências emocionalmente transformadoras impactam no desenvolvimento 
infantil, indicando que, além de o evento ocorrer no meio em que a criança 
está inserida, e apesar das características constitucionais (personalidade) da 
pessoa, há a variável do entendimento do que está ocorrendo, o sentido 
atribuído ao que se vive. 

A esse respeito, o autor oferece dois exemplos: o da morte de uma 
das pessoas da família, e o da separação entre os pais, explicando que, a 
depender do entendimento e do sentido que as crianças têm sobre o que 
estão passando, haverá certa variação no impacto direto que esta experiência 
emocionalmente transformadora causará no seu desenvolvimento e em sua 
vida, como apontado por Vygotsky ([1934] 1994, p. 343): Nesse sentido, 
“o cerne da questão é que, seja qual for a situação, sua influência depende 
não apenas da natureza da situação em si, mas também da extensão da 
compreensão e da consciência da criança sobre a situação”

De forma a concluir sobre a influência do meio no desenvolvimento 
infantil, o autor prossegue, entendendo que:

[...] o ambiente é um fator no reino do desenvolvimento da 
personalidade e de seus traços humanos específicos, e seu papel 
é agir como a fonte desse desenvolvimento, ou seja, o ambiente 
é a fonte do desenvolvimento e não seu cenário (Vygotsky, 
[1934] 1994, p. 343). 

1.2.9 Defectologia

A dedicação de Vygotsky ao estudo da deficiência, denominado de 
defectologia, na Rússia, se deu entre os anos de 1924 a 1934 (seus últimos 
dez anos de vida), paralelamente a todas as discussões e pesquisas que realizou 
sobre a Psicologia, que estão agrupadas em um de seus volumes da Coleção 
Obras Escogidas (Tomo V), da publicação em espanhol. Vale ressaltar que, 
embora seus escritos nesta área completem quase cem anos de publicação, 
ainda pouco ou nada no mundo estava voltado para o conceito de política 
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pública na Educação Inclusiva, portanto, neste assunto, como em muitos 
outros de sua teoria, o autor era um teórico à frente de seu tempo. 

O estudo sobre o comportamento de crianças com deficiência constituiu 
um campo importante das investigações de Vygotsky, apresentando uma 
crítica ao olhar tradicional da Psicologia, que considerava a deficiência 
como falha, ou fator limitante: “[...] toda a Psicologia da criança anormal 

foi construída, em geral, pelo método da subtração das funções perdidas em 
relação à Psicologia da criança normal” (Vygotsky, [1924-1934] 2013, p.187).

Esta abordagem, criticada por Vygotsky, há quase cem anos,é retomada 
pela Organização Mundial da Saúde (2003) quando do lançamento da 
Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
(CIF) amparado no “modelo médico” (OMS, 2003, p. 18). A mesma 
considera a incapacidade como um problema da pessoa, ressaltando a sua 
falta, desconsiderando as interferências históricas, culturais e do meio. 
Contraria-se, assim, o postulado por todas as questões de desenvolvimento 
da Teoria Sócio-Histórico Cultural, que aponta que o desenvolvimento da 
criança atípica é percebido também pela sua vivência nos ambientes social, 
histórico e cultural, e que os impedimentos para acesso ao caminho direto 
ao desenvolvimento conduzem a rotas indiretas e a adaptações:

A estrutura do caminho indireto surge apenas quando aparece 
um obstáculo ao caminho direto, quando a reação pelo caminho 
direto está impedida; dito de outro modo, quando a situação 
apresenta exigências tais, que a resposta primitiva revela-se 
insatisfatória. Como regra geral, podemos considerar isso como 
operações culturais complexas da criança. A criança começa a 
recorrer a caminhos indiretos quando, pelo caminho direto, 
a resposta é dificultada, ou seja, quando as necessidades de 
adaptação que se colocam diante da criança excedem suas 
possibilidades, quando, por meio da resposta natural, ela não 
consegue dar conta da tarefa em questão (Vygotsky, [1924-
1934] 2013, p. 182, tradução nossa).

A explicação dada por Vygotsky acerca da questão dos impedimentos 
– em seu texto sobre A defectologia e o estudo do desenvolvimento e da educação 
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da criança anormal ([19--] 2013) – aponta para muitos exemplos de situações 
cotidianas em que surge um obstáculo para a realização de uma tarefa. Os 
mesmos demonstram que a fala egocêntrica intensifica-se quando surgem 
dificuldades para a criança: 

Dito de outro modo, quando não é possível salvar a situação 
por meio de uma ação, surge em cena o raciocínio: como 
planejar o próprio comportamento ou como conseguir o objeto 
que lhe falta. Às vezes, a criança tenta dar-se conta do que 
está acontecendo. Esse caminho indireto aparece quando o 
caminho direto está impedido (Vygotsky, [1924-1934] 2013, 
p. 182, tradução nossa).

Este novo olhar passa pela percepção de que o aparato da cultura 
humana está adaptado à organização psicofisiológica da pessoa “normal” 
(com olhos, ouvidos, mãos, funções cerebrais). Na criança com impedimentos 
(deficiência), surge uma disparidade entre o que lhe é oferecido e o acesso 
ao mesmo, a exemplo de se oferecer um texto escrito para uma pessoa com 
cegueira. Nesse sentido, este ponto levantado pelo autor apoia a ideia da 
necessidade de uma educação voltada para estas pessoas, que ofereça uma 
flexibilização através da criação de sistemas adaptados de signos voltados 
para as crianças “anormais”, a exemplo do código de escrita Braille para 
crianças cegas, e o alfabeto manual, para crianças com Surdez:

Porém, mais importante, as formas culturais de comportamento 
são o único caminho para a educação da criança anormal. Elas 
consistem na criação de caminhos indiretos de desenvolvimento 
onde este resulta impossível por caminhos diretos (Vygotsky, 
[1924-1934] 2013, p. 186).

Através das flexibilizações nas atividades que a escola elabora, portanto, 
para receber estes alunos:

[...] a criança (com deficiência)2 ingressa no caminho 
do desenvolvimento cultural; em outras palavras, é no 
desenvolvimento psicológico natural da criança e no seu meio 

2 Inserção nossa.



“TODO MUNDO TEM UM PROBLEMINHA” | 57

circundante, na necessidade de comunicação com esse meio, 
que se encontram todos os dados necessários para que se realize 
uma espécie de autoignição do desenvolvimento cultural, uma 
passagem espontânea da criança do desenvolvimento natural ao 
cultural (Vygotsky, [1924-1934] 2013, p. 187, tradução nossa).

Em síntese, sob o ponto de vista da educação tradicional, a criança com 
deficiência era percebida pela falta, o que estreitava seu desenvolvimento. 
Em contrapartida, o olhar proposto, segundo os estudos em pauta, é o 
de que a limitação exerce uma dupla influência no desenvolvimento da 
criança: se, por um lado, produz falhas e obstáculos, por outro lado, serve de 
estímulo à elaboração de caminhos alternativos à sobreposição da limitação. 
Desta forma, o desenvolvimento da criança não se alicerça na deficiência 
orgânica, ao contrário, considera-se que “Onde não é possível avançar 
no desenvolvimento orgânico, abre-se um caminho sem limites para o 
desenvolvimento cultural” (Vygotsky, [1924-1934] 2013, p. 187, tradução 
nossa). O autor ainda prossegue, afirmando:

A educação da criança deficiente (do cego, do surdo) é um 
processo exatamente igual ao da criança “normal”, no que diz 
respeito à elaboração de novas formas de comportamento, 
à criação de reações. Consequentemente, os problemas da 
educação das crianças com deficiência só podem ser resolvidos 
como um problema de pedagogia social. A educação social da 
criança com deficiência, baseada nos métodos de compensação 
social de sua deficiência natural, é o único caminho 
cientificamente válido e ideias corretas. A educação especial 
deve ser subordinada ao social, deve estar ligada a isto e, além 
disso, deve funcionar organicamente com ela, incorporada 
como te componente (Vygotsky, [1924-1934] 2013, p.81. 
Tradução nossa).

Os primeiros textos de Vygotsky sobre o conceito de compensação datam 
de 1924, época em que se criticava as duas visões vigentes acerca do assunto. 
A primeira delas tem como cerne a visão mística da compensação (força de 
origem divina em determinado órgão); já na visão biológica, postulava-se 
que a perda de um órgão seria compensada pelo funcionamento de outros. 
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A partir desta crítica, Vygotsky elabora o conceito de compensação 
social, trazendo o foco não para o defeito, mas para a pessoa como um todo, 
concebendo também suas potencialidades no âmbito educacional, com foco 
nos processos sociais de desenvolvimento e de formação da personalidade 
(Dainez & Smolka, 2014)

Segundo os autores, Vygotsky estava preocupado com:

[...] as exigências sociais produzidas no e pelo meio social 
no qual a pessoa está inserida, e afetam o curso de seu 
desenvolvimento, impactam no funcionamento psicológico, 
fazem o cérebro operar; tornam possível antecipar, programar, 
planejar uma ação, uma atividade humana (Dainez & Smolka, 
2014, p. 1101).

Além da compreensão do movimento compensatório no qual Vygotsky 
insere os alunos com deficiência – não somente olhando sob o prisma da 
limitação–, atribui-se a essencialidade da instância social no desenvolvimento 
da criança, reforçando a diferença que há em seu desenvolvimento, que ao 
invés de servir à comparação, deve ser estudada com vistas a oportunizar 
flexibilizações diferenciadas para o acesso aos mesmos aparatos culturais.

A partir das concepções e reflexões apresentadas neste capítulo, é 
possível, portanto, considerar que aqueles que estudam com colegas com 
deficiência podem ter uma experiência emocionalmente transformadora. 
Nesse sentido, tem-se que a interação os caracteriza como sujeitos-sociais, 
uma vez que se inserem em uma situação social de desenvolvimento (a 
escola) que lhes fornece, por sua vez, maneiras de pensar e funcionar 
específicas. Assim, transformando, através das suas relações interpessoais, 
suas funções psicológicas superiores, os estudantes transformam a si mesmos 
e, consequentemente, seu entorno.
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CAPÍTULO II

Visitando o método

Quando se quer estudar os homens3, é preciso olhar perto de si; mas 
para se estudar o homem, é preciso aprender a dirigir para longe o 
olhar; para descobrir as propriedades, é preciso primeiro observar 
as diferenças.(Lèvi-Strauss,1987, p.43)

Neste capítulo apresentamos, em detalhes, o percurso teórico-
metodológico, em quatro subcapítulos: (1) Pressupostos metodológicos 
utilizados para nortear a produção de dados ancorada no Paradigma Crítico 
e na Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol); (2) Definição de Colaboração 
na PCCol; (3)Contexto de pesquisa; (4) Procedimentos e categorias de 
análise de dados.

2.1 Paradigma de pesquisa e metodologia de pesquisa: teoria 
crítica e pesquisa crítica de colaboração (PCCol)

Como referido, este estudo está fundamentado no paradigma Crítico 
que, da perspectiva da teoria crítica, trabalha com a abordagem dialética 
dos processos sócio-históricos, voltando o olhar para as significações dadas 
nas interações.Nesta dinâmica,estabelece-se uma relação dialógica entre 
participantes e pesquisador a qual, numa concepção marxista,desvela a 
estreita relação entre práxis e (auto) transformação, por partir da premissa de 
que os seres humanos transformam a sociedade e são transformados por ela. 

O Paradigma Crítico teve sua origem na Alemanha, na Escola de 
Frankfurt, em 1920, fundamentado nas discussões iniciadas por Karl Marx 
e revisitadas por diversos filósofos, entre eles Jünger Habermas e Theodor 
Adorno, os quais “[...] que criticaram o capitalismo e os meios de comunicação 

3 A citação foi inserida na sua origem, porém entendemos que “homem”, neste caso, refere-se ao ser 
humano e não ao indivíduo do sexo masculino. 
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de massa, por considerá-los meios de dominação e obtenção apenas de lucro” 
(Silva, L., 2018, p. 159). Silva prossegue:

Os intelectuais da Teoria Crítica se posicionaram contra a 
falta de transformação social, contra a falta de autonomia e a 
falta de um pensamento crítico independente, temática que se 
encontrava presente em variados movimentos do pensamento 
filosófico e sociológico, bem como nas artes de vanguarda 
europeia (Silva, L., 2018, p. 159).

É importante salientar que a teoria crítica analisa a sociedade do 
ponto de vista de suas potencialidades emancipatórias, ou seja, partindo das 
práticas sociais rumo à superação das relações atuais de dominação. Como 
apontado por Horkheimer ([1937] 1983):

[...] a teoria crítica segue, de maneira inteiramente consciente, 
na formação de suas categorias e em todas as fases de seu 
desenvolvimento, o interesse pela organização racional da 
atividade humana, cuja clarificação e legitimação ela atribui 
a si mesma como tarefa. Afinal, para a teoria crítica não se 
trata simplesmente dos fins tais como traçados pelas formas 
de vida existentes, mas dos seres humanos com todas as suas 
possibilidades (p. 156). 

No Paradigma Crítico, portanto, o pesquisador não desempenha 
somente o papel de observador do contexto em foco, mas tem condições 
de transformá-lo por meio de uma ação intervencionista e emancipatória, 
através do diálogo com os participantes da pesquisa. Em complementação, 
Fidalgo (2006, p.21), ao comentar o assunto, afirma que “[...] a pesquisa, 
cujos dados são coletados e/ou analisados de forma crítica, tem um objetivo 
de emancipação, de transformação dos participantes envolvidos”.

O conceito de emancipação preconiza que a realidade não seja somente 
descrita, mas que sejam apontadas as possibilidades nela embutidas e ainda 
não realizadas (Habermas, 2003). Por este motivo, este paradigma encontra 
respaldo na Teoria Sócio-Histórico Cultural, segundo a qual o participante 
é um ser social, porquanto a interlocução que ocorre, na pesquisa, entre 
pesquisador e pesquisado, 
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[...] é um acontecimento constituído pelos textos criados, 
pelos enunciados que são trocados. Os sentidos construídos 
emergem dessa relação que se dá numa situação específica 
e que se configura como uma esfera social de circulação de 
discursos. Os textos que dela emergem marcam um lugar 
específico de construção do conhecimento que se estrutura 
em torno do eixo da alteridade, possibilitando o encontro de 
muitas vozes que refletem e refratam a realidade da qual fazem 
parte (Freitas, 2003, p.10).

Em consonância com a perspectiva teórica adotada, optou-se pela 
abordagem metodológica da Pesquisa Crítica de Colaboração - PCcol, 
que permite

[...] organizar pesquisas apoiadas em uma práxis crítica 
como atividade transformadora e criativa, em que as relações 
entre teoria e prática são entendidas dialeticamente, em sua 
autonomia e dependência mútua [...] (Magalhães, 2010, p. 28).

Em outras palavras, segundo a PCcol, as transformações são 
possibilitadas pela elaboração de instrumentos que criam as condições para 
que todos os envolvidos na pesquisa se percebam e compreenderem, assim,as 
significações das suas ações em seu contexto sócio-histórico cultural. Desta 
forma, é possível negociar regras e questionamentos com base em atitudes 
de colaboração de maneira crítica, no horizonte da mudança da realidade 
em curso.

Nesta dinâmica metodológica, o papel do pesquisador ultrapassa 
a mera descrição da realidade e se volta à construção de “[...] um 
conhecimento que desvele a realidade a partir dos textos que emergem 
nas interlocuções da situação de pesquisa” (Freitas, 2003, p. 10). Este 
movimento “[...] implica um olhar sobre si próprio e sobre a práxis, que 
sabemos não é individual, ao contrário disso, acontece em um tempo e 
espaço sociais e envolve os diferentes participantes” (Santos & Magalhães, 
2016, p. 180). Desta forma, os conhecimentos não são transmitidos 
linearmente, mas passam a ser construídos por esforços colaborativos, 
através de atividades compartilhadas.
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Para Magalhães (2006a), a transformação emerge da negociação 
estabelecida no decorrer da investigação, a partir da compreensão do conflito 
e das tensões nela gerados. Neste momento, permite a criação de zonas de 
desenvolvimento proximal (ZDPs) para que sejam, então, elaborados novos 
sentidos: “[...] olhar, compreender criticamente e analisar os sentidos de suas 
ações, bem como por que e como agir [propicia] desenvolvimento em si e 
a outros” (Magalhães, 2011, p.15). 

Para tanto, esta metodologia preconiza uma imersão no ambiente de 
pesquisa, além do envolvimento entre os participantes e pesquisador bem 
como tempo para que as ações e reflexões sejam suficientes para a observação 
de todos, uma vez que se trata de uma pesquisa que visa a transformação do 
ambiente pesquisado por meio da reflexão vinculada a práxis.

Em conformidade com o exposto por Magalhães et al., (2006, p. 15), 
“[...] reflexão é um conceito relacionado ao conceito de prática entendida 
como uma compreensão de práxis” (grifos dos autores). Ao entender reflexão 
como prática social, a mesma passa a ser crítica, cabendo acrescentar que 
ocorre por meio da linguagem e é compreendida como produto da interação 
do locutor e do ouvinte: “Sabemos que cada palavra se apresenta como 
uma arena em miniatura, onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 
orientação contraditória” (Bakhtin/Voloshinov, [1929-1930] 2006, p. 67).

Quando realizada na escola, na grande maioria das vezes, a Pesquisa Crítica 
de Colaboração consiste em o pesquisador realizar uma observação videogravada 
de trechos de aulas, assistir a filmagem com o professor e, posteriormente, 
organizar a Sessão Reflexiva (Magalhães, 2006b), com trechos que deverão ser 
mediados através de contradições sobre sua prática. A Sessão Reflexiva (SR) tem 
como objetivo organizar a argumentação, além de promover a reflexão crítica:

[A sessão reflexiva] [...] tem um duplo papel de prover a(o)
s professore(a)s um programa de educação contínua, bem 
como um contexto que permita a constituição de professores 
reflexivos e críticos quanto às suas práticas didáticas e quanto à 
aprendizagem dos alunos. O foco está em possibilitar a análise 
e discussão crítica – desconstrução - de discursos, em contextos 
particulares de ação. (Magalhães, ([2002], 2006b, p. 136)
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Neste contexto de pesquisa, o papel da Sessão Reflexiva é permitir que 
os alunos se tornem mais reflexivos quanto à interação que vivenciam na 
escola. Ibiapina (2008, p.96) enriquece este posicionamento quando explica 
que “[...] a sessão reflexiva é o lócus em que cada um dos agentes tem o papel 
de conduzir o outro à reflexão crítica sobre a sua prática, questionando e 
pedindo esclarecimentos sobre as escolhas feitas”. 

2.2 Colaboração na Pesquisa Crítica de Colaboração

Com base no exposto, chama-se a atenção para o fato de que, na 
pesquisa crítico-colaborativa, todos os participantes são colaboradores numa 
atividade coletiva, criando contextos de intervenção e os transformando, 
aprendendo refletindo, expressando-se, propondo discussões e questionando 
suas ações e as de outros envolvidos (o que explica o termo ‘crítico’). 

Desta forma, possibilita-se a negociação que, “[...] com base no 
diálogo, [...] objetiva esclarecer e despertar a consciência de cada um para 
compreender as questões sócio-histórico-culturais que os/as rodeiam” 
(Oliveira & Magalhães, 2011, p. 72). Ninin (2013, p.64) entende que, a 
fim de elevar o nível de consciência dos participantes da pesquisa, colaborar 
“é um processo interacional de criação compartilhada, mediatizado pela 
linguagem, que nasce de uma prática social entre indivíduos em busca da 
reconstrução e reorganização de saberes em um contexto”.

Considerando que a escola é um espaço social situado no tempo 
histórico, mediado pela linguagem e no qual as relações entre alunos e 
professores revelam aspectos culturais, o pesquisador é um dos responsáveis 
por proporcionar espaços de reflexão constante. Neste ponto, reafirma-se 
a importância da linguagem, segundo Pinheiro (2018), em diálogo com as 
ideias de Vygotsky ([1934] 2009):

Neste arcabouço teórico, a linguagem é fundante. Ela é o 
instrumento central a partir do qual o ser humano entra 
em contato com a cultura e organiza suas experiências. É 
sob a mediação da linguagem que ele constrói relações e 
se humaniza. Organiza o pensamento e o expressa através 
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da palavra, que tem o poder de significar o mundo como 
reflexo da ressignificação do outro nas interações sociais 
(Pinheiro, 2018, p. 203).

Pelo fato de que a linguagem é o instrumento central para que as 
relações sejam construídas, na Pesquisa Crítica de Colaboração, reitera-se 
a necessidade de contato direto entre pesquisador e participante (através 
da mediação da linguagem). No caso desta pesquisa, a investigação foi 
realizada, como referido, em uma escola municipal de educação, em período 
letivo, na qual foi elaborado um ambiente de negociação, amparado pela 
igualdade de participação e de colaboração, tendo em vista que a mesma 
pressupõe “negociação cuidadosa entre os colaboradores, exige tomadas de 
decisões conjuntas que, por sua vez, pautam-se em uma comunicação aberta 
e honesta” (Ninin, 2011, p. 99). 

Destarte, realizar uma pesquisa de cunho colaborativo coloca tanto 
o pesquisador quanto os participantes da pesquisa em um mesmo grau 
de importância na tomada de decisões, a fim de que o objetivo desta e os 
interesses do grupo sejam contemplados. Nesse sentido reforça-se que:

[...] colaborar não significa cooperar, tampouco participar, 
significa oportunidade igual e negociação de responsabilidades, 
em que os partícipes têm voz e vez em todos os momentos 
da pesquisa. Esses momentos são gerados por meio da mútua 
concordância e de relações mais igualitárias e democráticas 
voltadas para o desenvolvimento de novos conhecimentos, 
novas compreensões e novas possibilidades de ação (Ibiapina, 
2008, p. 33).

É importante ressaltar que, ao se tratar de uma pesquisa colaborativa, 
o envolvimento de crianças, situações de afeto, e contato direto com a 
pesquisadora,foram inevitáveis:

É esperado que, com o decorrer do processo de pesquisa, 
diferentes formas de ação surjam entre os colaboradores, assim 
como cresçam as relações afetivas entre eles. A cada etapa do 
trabalho, novas organizações podem surgir, colaboradores 
podem vir a se conhecer melhor e, com isso, o diálogo, a 
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negociação e o cuidado vão-se aprimorando, favorecendo 
discussões que interfiram no próprio objetivo da pesquisa 
(Ninin, 2006, p. 20).

De forma a esclarecer o desenvolvimento da colaboração, Ninin e 
Magalhães (2017) apresentam os seguintes padrões de colaboração:

• Responsividade: cada participante assume seus diferentes pontos 
de vista, explicitando-os para o grupo. Aqui, a ação do sujeito se 
compromete com sua própria participação e se envolve com a 
participação do outro, seja através da ação ou da reflexão. Perguntas 
e respostas são consideradas artefato mediacional para seu próprio 
desenvolvimento;

• Deliberação: cada participante oferece argumentos e contra-
argumentos sobre as questões discutidas, apoiando-se em 
evidências,mantendo sua posição até que encontre razões 
para mudar de opinião. A ação do sujeito neste padrão é o de 
fundamentar seus pontos de vista de maneira clara. Dessa forma, 
perguntar constitui um ato consciente, ou seja, se atrela ao motivo 
da pergunta;

• Alteridade: cada participante desenvolve a capacidade de se colocar 
no lugar do outro, desenvolvendo a empatia e convivendo com as 
diferenças de opinião. Assim, perguntar implica conhecer o outro 
de forma a não fazer uma pergunta que ele não possa responder; 
no entanto, a resposta não pode ser pré-estabelecida por quem 
pergunta;

• Ponderação: cada participante abdica de posicionamentos pessoais 
em benefício dos interesses do grupo, mantendo uma participação 
equilibrada. A ação do sujeito é a de acolhida de posições divergentes 
entendendo que, desta maneira, poderá ocorrer a expansão da 
discussão. Para este padrão, perguntar significa entender que fazer 
parte do grupo é sobrepor as necessidades e interesses deste pelos 
seus posicionamentos pessoais;
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•  Interdependência: cada participante entende que os processos 
interacionais são formados de muitas vozes e num movimento 
dialógico. A ação do sujeito neste padrão é o de garantir a presença 
e o encontro das diferentes vozes do grupo. Assim, perguntar 
significa que o conhecimento não está inacabado, e que mudanças 
podem ocorrer em situações de interação. 

• Mutualidade: reconhecimento da necessidade de que haja 
participação de todo o grupo, respeitando o direito de todos se 
pronunciarem. A ação do sujeito neste padrão é o de considerar 
que toda participação deva ser valorizada. Por isso, perguntar é 
considerar todo tipo de resposta como meio para impulsionar o 
pensamento; desta forma não há resposta errada.

Ter estes princípios assegurados e partilhados nos momentos da 
pesquisa, em que os objetivos individuais são tão importantes quanto os 
objetivos coletivos, faz com que a colaboração seja a mola propulsora para 
que ocorra uma transformação no ambiente escolar. 

De acordo com o descrito, o estudo propôs, especificamente, 
possibilitar um espaço de reflexão crítica-colaborativa, de modo a permitir 
aos participantes entenderem suas ações e sentimentos em relação a ter um 
colega com deficiência na sala de aula e a perceber quais as transformações e 
significações4 que a relação entre os mesmos oferece para todos os envolvidos. 

Na articulação da Pesquisa Crítica de Colaboração com a Teoria Sócio-
Histórico Cultural, De Sant’Ana (2007) expõe que, para Vygotsky e Mead5,

[...] o núcleo que organiza todas as propriedades envolvidas 
no fenômeno da articulação pensamento e palavra, linguagem 
e experiência, é o processo de atribuição de significado, no 
aqui e agora da experiência social ou no processo posterior 

4 Segundo Aguiar et al. (2015, p. 27) “A ideia de significação (...) remete à dialética que configura a 
relação entre sentidos e significados constituídos pelo sujeito frente à realidade na qual atua”.
5 Geoge H. Mead possui abordagem interacionista, segundo a qual a criança é um ser competente 
que, mesmo quando ainda bem pequena, é capaz de atribuir significações à expressividade do outro, 
assumindo papel de coparticipante no processo comunicativo (Sant’ana, 2007).
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de elaboração do vivido, permitido pela capacidade reflexiva. 
Para os autores, somente é possível para a Psicologia entender 
o pensamento, a consciência e ação dos sujeitos sociais a partir 
da análise das significações sociais que perpassam a experiência 
do sujeito no mundo, em dados momentos de sua história (De 
Sant’ana, 2007, p.08).

Tendo que a atribuição do significado é central para Vygotsky, a 
proposta desta investigação consistiu em permitir e valorizar o teor crítico 
no discurso dos participantes e, sendo estes, crianças, observou-se a “[...] 
dimensão social e política da ação infantil para a construção de uma nova 
concepção de criança e infância” (De Sant’ana, 2010, p. 30).

Dessa forma, adentrar no universo infantil, tendo como base 
metodológica a possibilidade de ouvir crianças, permitindo-lhes ser reflexivos 
e críticos – no rompimento de barreiras de silenciamento que fazem parte 
do cotidiano escolar – fez com que esta pesquisadora estivesse frente ao 
inusitado, ao encantado, ao espontâneo, a cada vez que uma pergunta lhe era 
dirigida. Este processo tornou impossível a pesquisadora-participante não ser 
modificada, abalada e contaminada pelas falas e significações das crianças. 

2.3 Contexto de pesquisa

Esta pesquisa foi desenvolvida em Santo André, município da 
Grande São Paulo. A escola, lócus da pesquisa, está situada num antigo 
bairro residencial, próximo ao centro da cidade, sendo predominantemente 
domiciliar, com aumento de construções de condomínios, com alguns pontos 
de comércio. De acordo com os dados do Plano Político Pedagógico (PPP) de 
2018, a EMEIEF possui 11 salas de aulas, sendo atendidos alunos do 2º Ciclo 
da Educação Infantil (Inicial e Final) e o 1º e 2º Ciclo do Ensino Fundamental 
I (1º ao 5º Ano). A EMEIEF conta com 613 alunos, 32 professores e 15 
funcionários. A Unidade Escolar possui também um Conselho Escolar, 
que tem como foco principal, acompanhar o desenvolvimento da prática 
educativa do processo de ensino-aprendizagem. Geralmente, este Conselho 
Escolar é composto por dezesseis membros, formado por professores, pais, 
funcionários e alunos, que participam de reuniões mensais. A escola tem 
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também um Conselho Mirim, que visa a representação por um grupo de 
estudantes, atuando em conjunto e definindo caminhos para deliberações 
sobre os assuntos de sua responsabilidade, tornando a escola um espaço 
privilegiado de discussão, negociação e encaminhamento das demandas 
educacionais, possibilitando a participação social e promovendo a cultura 
da gestão democrática.

Quanto à infraestrutura, a EMEIEF conta com alimentação escolar 
para os alunos, de forma a serem oferecidas duas refeições em cada período 
(compostas por um lanche e uma refeição completa), água filtrada, energia e 
esgoto da rede pública, lixo destinado à coleta periódica e à reciclagem, acesso 
à internet e banda larga. Em relação aos equipamentos, inclui computadores 
administrativos, computadores para os alunos, televisão, DVD, copiadora, 
retroprojetor, impressora, aparelho de som, projetor multimídia, câmera 
fotográfica/filmadora, além de um carrinho culinário (um móvel com 
rodinhas que pode ser levado para diferentes espaços da escola e utilizado nas 
aulas de culinária, com forno de microondas, forno elétrico, fogão elétrico, 
batedeira, liquidificador, e diversos utensílios de cozinha). 

As famílias têm como concepção de escola um local que visa 
proporcionar condições do aluno aprender a ler e escrever, tendo em vista 
um futuro melhor para seus filhos. A maioria das famílias apresenta grande 
interesse pela vida escolar e expressa tal preocupação via bilhetes, telefonemas 
e conversas informais e formais com as professoras e equipe gestora.

Com relação à formação dos professores, têm nível superior, em sua 
maioria, em Pedagogia com Pós-Graduação, além de três professoras terem 
Mestrado. 

A pesquisa contou com 63 participantes, em pouco mais de dezesseis 
horas de gravação. 

A sala do 1º Ano do período da manhã - Turma A, foi sugerida para 
participar da pesquisa devido à presença do aluno Fábio, diagnosticado com 
hidrocefalia e a pálpebra ocular caída. O aluno foi indicado pela professora 
do ano anterior, visto que na Educação Infantil muitos alunos se negavam 
a fazer as atividades com ele. 
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A sala do 3º Ano do período da tarde - Turma B, foi indicada para 
participar desta pesquisa devido à presença de uma aluna com deficiência 
física em decorrência da Síndrome de West6, chamada de Lúcia ou Lucinha. 
Foi apontada pela professora do ano anterior e pela coordenadora pedagógica 
como uma boa sala para desenvolver a pesquisa, visto que a aluna usa cadeira 
de rodas, não se movimenta e não fala. Esta é acompanhada na escola por 
uma estagiária (Luciana), e frequenta a Sala de Recursos uma vez por semana.

As etapas a seguir descrevem a entrada e permanência no campo, sendo:

1. Entrevistas semiestruturadas com professoras: as entrevistas com as 
professoras foram marcadas antecipadamente, com dias e horários 
escolhidos por elas. No momento anterior ao início da entrevista, 
foram mostradas as perguntas que haviam sido estipuladas e 
foi perguntado se estavam confortáveis em respondê-las. As 
entrevistas foram realizadas individualmente, nas salas de aula 
com pesquisadora e professora, gravadas em áudio, e transcritas 
posteriormente. 

2. Entrevista semiestruturada com os alunos: as entrevistas com 
os alunos ocorreram no mês de março, em sala reservada, 
individualmente e em horário escolar, o que demandou a 
autorização da professora de liberar os alunos em momentos que 
não atrapalhassem o seu desempenho escolar. As entrevistas foram 
gravadas em áudio e transcritas. 

3. Primeira atividade norteadora - curta-metragem “Cordas7”: a 
primeira atividade foi realizada nas salas de aula no mês de março 
e contou com a apresentação do curta-metragem “Cordas” por 
duas vezes em cada turma, marcadas antecipadamente com as 

6 Caracterizada como um caso grave de epilepsia infantil sendo, na maior parte das vezes, acarretada 
por anóxia neonatal (falta de oxigenação no cérebro no momento do nascimento). 
7 Atividade Norteadora “Cordas”: O curta-metragem “Cordas” traz a história de uma doce e curiosa 
menina que vive num orfanato, e que criou uma ligação muito especial com um novo colega de 
classe que tem paralisia cerebral e usa cadeira de rodas. O diretor, Pedro Sólis, fez o curta-metragem 
com inspiração na relação entre seus filhos: Maria e Nicolás. O desenho ganhou o prêmio Goya em 
2014, na categoria Melhor curta-metragem de Animação espanhol. 
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professoras. Após a exibição do curta-metragem, foram feitas 
algumas perguntas que nortearam a discussão. A atividade foi 
gravada com filmadora colocada ao lado do quadro negro, com 
tripé posicionado e o direcionamento da pesquisadora. O vídeo 
aborda a interação entre uma aluna sem deficiência e seu novo 
colega com deficiência, sendo que traz muitas reflexões como: 
alguns colegas não quererem se aproximar, Maria desenvolver 
brincadeiras em que o colega com deficiência pudesse fazer parte, 
o desenvolvimento do aluno com deficiência a partir da interação 
com a colega, entre outros assuntos que pudessem ser notados 
pelos alunos. O motivo desta atividade foi servir de disparador 
para uma análise coletiva entre os alunos.

4. Segunda atividade norteadora - Jogos Cooperativos: a segunda 
atividade foi realizada no mês de abril, em dupla de alunos (com 
um deles vendado, percorrendo um circuito de cones e cordas, 
e o outro, sem vendas, que deveria conduzi-lo pelo percurso). O 
objetivo da atividade foi o de que os alunos participassem de uma 
tarefa que envolvesse cooperação, em que um deveria ser ajudado 
e que em outro momento ajudaria o colega. O intuito das vendas 
nos olhos foi o de se colocarem no lugar de quem apresenta uma 
dificuldade de enxergar e pode receber o auxílio de colegas. A 
atividade foi gravada com filmadora colocada na trilha de corrida, 
com tripé posicionado e o direcionamento da pesquisadora.

5. Sessão Reflexiva das atividades norteadoras: as Sessões Reflexivas 
foram feitas individualmente ou em duplas, baseado nos 
apontamentos feitos nas atividades norteadoras. As sessões foram 
gravadas em filmadora com tripé e transcritas.

6. Atividade para reflexão sobre a Cegueira: como muitos alunos se 
mostraram curiosos e com uma visão equivocada da vida das pessoas 
com cegueira, foi elaborada mais uma atividade, que inicialmente 
não estava prevista na pesquisa. A atividade contou com a exibição de 
uma reportagem, a leitura de um livro em Braille e uma atividade em 
Braille. O critério de escolha da reportagem foi devido à abordagem 
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de crianças com cegueira em atividades cotidianas, contrariando o 
que os alunos haviam falado: “crianças com cegueira não poderiam 
fazer nada”. Como o assunto abordado foi cegueira (pois os alunos 
fizeram a atividade norteadora com os olhos vendados), propôs-se a 
leitura de um livro em Braille que apresentasse não só a escrita, mas as 
ilustrações com relevos para que os alunos sentissem como é a leitura 
de um livro adaptado. A atividade dos alunos (escrita do próprio 
nome usando a grafia Braille) ocorreu para que experimentassem esta 
forma diferenciada de escrita. A atividade foi gravada em filmadora 
com tripé e transcrita.

7. Sessão Reflexiva referente à atividade sobre a cegueira: após a Sessão 
Reflexiva em dupla sobre a atividade norteadora, foram selecionados 
alguns alunos que trouxeram em seu discurso elementos para serem 
mais investigados. Esta atividade foi gravada em áudio e transcrita. 

Quadro 1 – Roteiro da entrevista com as professoras

Entrevista com professores

Dados Pessoais Qual seu nome completo? Idade? Casada? Tem filhos?

Dados sobre a formação

Qual a sua formação (graduação, pós, experiência 
profissional)? Quanto tempo trabalha como 
Professora? E na Prefeitura Municipal? E nesta 
EMEIEF?

Quais cursos ou experiências você teve que 
envolvam o assunto da Educação Inclusiva?

Opinião sobre Educação 
Inclusiva na cidade de Santo 
André

O que você pensa a respeito da Inclusão Escolar 
adotada neste município?

Experiência com alunos com 
deficiência

Já havia tido outros alunos com deficiência antes? 
Como foi?

Como foi para você quando ficou sabendo que este 
ano teria um aluno com deficiência na sua sala? Foi-
lhe perguntado algo?

Quais suas expectativas neste sentido para este ano?
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Entrevista com professores

Entendimento sobre a relação 
entre alunos com e sem 
deficiência

Como percebe a reação dos alunos sem deficiência 
em ter colegas com deficiência? Você pensou em 
alguma atividade para trabalhar com as crianças 
sobre este processo de inclusão?

Já teve alguma situação importante neste começo de 
aula, na sua sala, que você gostaria de me contar?

Como percebe a reação das 
famílias

Como você percebe a reação dos pais neste processo 
de Educação Inclusiva?

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

• Entrevista semiestruturada com alunos: foram realizadas entrevistas 
individuais com 50 alunos, em sala reservada, sem interferência, 
em dias e horários estipulados pelos professores. Os alunos eram 
indicados pelos professores a irem para a entrevista após terminarem 
uma tarefa, ou no momento em que pudessem se ausentar da 
sala de aula. As perguntas foram gravadas em áudio, com uso de 
celular, e transcritas posteriormente.

A criação de um ambiente favorável para que os alunos pudessem se 
manifestar foi primordial, tratando-se de crianças de 06 a 10 anos. Se, por 
um lado, o número de alunos para esta pesquisa qualitativa foi bastante 
elevado, por outro, representou o desejo de que os alunos consultados fossem 
ouvidos. Este desejo foi perceptível pelo interesse demonstrado em relação 
à presença desta pesquisadora na escola: as conversas eram carinhosas e se 
percebia a curiosidade através de perguntas como: “O que você veio fazer 
com a gente hoje?”, “Hoje é o meu dia de conversar com você?”, “Você 
vai filmar a gente hoje de novo?”. Todas estas perguntas demonstraram o 
que Patto (1990) indica a respeito de mais discursos sobre alunos do que 
deles próprios. 

Partindo do mesmo prisma, Lucca et al., (2010), ao se referirem à 
criança como sujeito, apontam:
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[...] Amorim, Vitoria e Rosetti-Ferreira (2000), apoiando-se 
na teoria de Vygotsky, afirmam que a criança constituir-se-á 
enquanto sujeito a partir das interações que são estabelecidas 
com seus diferentes parceiros, resultando em uma contínua 
construção de significados, conhecimentos, sentimentos e em 
sua própria constituição como sujeito. Ao se inserir em seu 
universo social, inscreve-se numa malha de relações, implicando 
vários sujeitos, relações e contextos, carregados de significações 
pessoais e coletivas (p. 126).

No quadro 2, encontra-se um roteiro utilizado inicialmente para 
entrevistas com os alunos: 

Quadro 2 - Roteiro de entrevista inicial com os alunos

Entrevista com alunos

Dados Pessoais

Como é o seu nome? Quantos anos você tem? 
Conte-me sobre sua família? Quem mora na sua 
casa?

Você já era aluno desta escola antes? 

Opinião sobre a escola

Você gosta de vir para a escola? Por quê? O que 
mais você gosta na sua escola? O que você menos 
gosta nesta escola?Teve alguma coisa que lhe 
chamou atenção? Como foi?

Entendimento sobre diferença 
entre os alunos

Você percebe alguma diferença nos colegas em 
relação a você? Como?

Sobre as atribuições do 
ajudante do dia

Você já foi ajudante do dia? Quais eram as suas 
tarefas? O que você pensou sobre ser o ajudante do 
dia?

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

• Atividade Norteadora Cordas: O curta-metragem “Cordas” 
foi escolhido como atividade norteadora para que o tema fosse 
disparador da discussão sobre diferenças, acolhimento, respeito 
e exclusão, sendo que retrata também a reação de outros colegas 
que se negam a interagir com o menino.
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No curta-metragem, o menino com paralisia cerebral morre, no entanto, 
para esta pesquisa, o filme foi editado, sendo retirada a parte em que é revelada 
sua morte. Depois que a personagem morre, sua cadeira de rodas fica vazia e, 
desta forma, a personagem Maria descobre o falecimento do colega. Como 
não era o objetivo central desta pesquisa a discussão sobre luto, foi explicado 
para as crianças que a cadeira de rodas estava vazia devido ao fato de o menino 
ter mudado de escola. A iniciativa da edição do filme, retirando as cenas sobre 
a morte da personagem, foi tomada devido a diversos fatores:

• Os alunos poderiam ser mobilizados a pensar que a colega com 
a deficiência semelhante também poderia morrer;

• A pesquisadora não tem formação em Psicologia para conduzir 
situações desta natureza, caso ocorressem.

Após os alunos assistirem ao filme duas vezes, foi realizada uma 
discussão coletiva, gravada em filmadora com tripé, uso de Datashow, 
telão, computador e aparelho de som. A atividade iniciou tendo como base 
as perguntas do quadro 3:

Quadro 3 - Roteiro para a Atividade Norteadora “Cordas”

Roteiro para Atividade Norteadora “Cordas”

Sobre o título do desenho
Porque será que o filme se chama “Cordas”? Em que 
momento aparece uma corda no filme? Para que ela 
é usada?

Sobre a exclusão do aluno 
com deficiência

Porque os dois alunos do fundo viraram a cadeira 
para o lado oposto quando o menino novo entra na 
escola? Qual o motivo de ter acontecido isso?

Sobre a interferência de uma 
aluna 

O que o menino fazia no pátio antes de conhecer a 
Maria? O que ele fazia no pátio quando conheceu 
a Maria?

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Após a discussão coletiva sobre o curta-metragem, os alunos foram 
convidados a fazerem um desenho (Turma A) e a fazerem um texto e um 
desenho (Turma B). Após transcrição dos dados, os alunos foram chamados 
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individualmente para a Sessão Reflexiva e convidados a explicar seus 
comentários na discussão coletiva. 

• Atividade Norteadora “Jogos Cooperativos”: para esta atividade, 
foi elaborado um circuito no pátio, em uma pista de corrida, sendo 
usados quatro cones enfileirados e uma corda suspensa numa 
altura de 15 cm. Os alunos puderam escolher suas duplas. Após a 
configuração das duplas, foi entregue para um dos alunos óculos 
totalmente vedados. A instrução foi para que fizessem o percurso 
com segurança, com a ajuda do colega que estava sem os óculos 
e, chegando ao término do percurso, os óculos eram entregues 
ao outro participante. Os alunos permaneceram em uma fila, 
sentados no chão, aguardando sua vez de participar. A atividade 
foi gravada em filmadora com tripé e, em seguida, as duplas que 
realizaram a tarefa foram convidadas a fazerum desenho e irem 
para a Sessão Reflexiva da atividade realizada. 

A seguir, apresenta-se as perguntas norteadoras utilizadas nas Sessões 
Reflexivas da atividade:

Quadro 4 - Roteiro para a Sessão Reflexiva a partir da Atividade 
Norteadora “Jogos Cooperativos”

Roteiro para a Sessão reflexiva a partir da Atividade Norteadora “Jogos 
Cooperativos”

Dados Nome das duplas

Escolha das duplas Porque escolheu este amigo para ser sua dupla? 

Sobre o processo de ser 
cuidado 

Como foi para você ser conduzido por um colega? 
O que sentiu?

Como foi para você ser ajudado por alguém?

Sobre o processo de cuidar Como foi para vocês se sentirem responsável por 
alguém?

Sobre a experiência de ficar 
sem enxergar e se colocar no 
lugar do outro

Como foi ficar sem enxergar por alguns minutos? E 
se fosse o dia todo? Como seria? Como será a vida 
de uma pessoa que não enxerga? 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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• Atividade Reflexiva sobre Cegueira: após a experiência de ficarem 
vendados ter demonstrado que os alunos entendiam a cegueira 
pelo prisma do negativismo e total dependência, principalmente 
no que se referia à vida diária de crianças com esta deficiência, 
foi pensada outra atividade que possibilitasse um novo olhar 
sobre o fato. Foram assistidas duas vezes ao vídeo disponível no 
YouTube: Cegos - Deficientes visuais dão exemplos de superação, 
publicado em 18 de agosto de 2009, numa reportagem da Rede 
Record com 07 minutos e 19 segundos. Este conta a história de 
quatro crianças com cegueira, seus recursos para desenvolverem 
atividades de vida diária, suas rotinas e materiais escolares. Ao 
fim da exibição, as crianças bateram palmas e foram convidadas a 
discutirem coletivamente. Foi também lido o livro “O Barquinho 
de Davi”8 (2007), de autoria de Maria Terezinha de Oliveira e 
ilustração de Luiz Alberto Sousa, com impressão em Braille.

Após a leitura, os alunos foram convidados a tocarem no livro, tanto na 
parte escrita quanto na parte ilustrada com os olhos vendados. Em seguida, 
receberam um marcador de páginas com o alfabeto Braille e uma filipeta 
com celas Braille em branco para escreverem seus nomes. 

2.4 Procedimentos e categorias de análise de dados

Esta capítulo discute os procedimentos e as categorias de análise de 
dados utilizados para responder à questão central de pesquisa: verificar de 
que maneira os alunos sem deficiência reagem, aprendem e se transformam 
na interação com colegas com deficiência.

Para este fim, foi realizada a análise do discurso de alunos sem 
deficiência inseridos na vivência com alunos com deficiência. No entanto, 

8 "O barquinho de Davi", livro e CD, V.I, série ecológica, é parte da coleção sonhos de Davi. 
Ilustrado em origami, transcrito, ilustrado em Braille, fonte ampliada. O Barquinho de Davi conta 
a história de um personagem que tinha o sonho de navegar pelo mar e conhecer os seus mistérios. 
Para realizá-lo, construiu um barco, entrou nele e foi para o mar. Uma tempestade os apanha. Aí, 
começa uma emocionante viagem de sonhos. 
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de todas as possibilidades de análise de elementos referentes ao discurso, 
foram selecionadas: (1) algumas análises das modalizações; características 
linguístico-discursivas dos textos, sendo o conteúdo temático, proposto 
por Bronckart (1999); (2) as tipologias de discurso, especialmente as 
referências ao grau de autônomo e implicado; (3) referências como Koch 
(2000), para análises de modalizações diretas (sem metaverbos), em que 
os elementos modalizadores denotam o grau de engajamento do falante 
em relação ao exposto; (4) outros autores que foram utilizados como 
recursos de análise. 

2.4.1 Conteúdo temático de Bronckart

O conteúdo temático Bronckart (1999) constitui o conjunto das 
informações apresentadas no texto, de forma explícita, e que foram 
construídas pelos participantes através do conhecimento originado nos 
três mundos (Habermas, [1985], 2000), sendo eles: (1) o mundo físico 
ou objetivo (modalizações lógicas epistêmicas), que diz respeito às ações 
objetivas; (2) o mundo social (modalizações deônticas), que compreende 
as normas e regras impostas ou aceitas pelos participantes; (3) o mundo 
subjetivo (modalizações apreciativas, pragmáticas), que diz respeito ao que 
é internalizado (Bronckart, 1999).

Os conteúdos temáticos foram encontrados após uma minuciosa 
leitura dos dados produzidos e transcritos, os quais foram selecionados 
utilizando-se marcadores de texto, e ressaltando os trechos relevantes para a 
pesquisa. Os mesmos foram separados, mantendo-se a numeração e as iniciais 
dos participantes constantes na transcrição. Após esta seleção, analisou-se 
a semelhança e a distinção entre os trechos sendo que, para tanto, foram 
utilizadas cores diferentes. A continuidade deste trabalho ocorreu com a 
análise propriamente dita, em que os dados de pesquisa dialogam com o 
conceitual teórico desenvolvido. 

Um exemplo de como a análise foi desenvolvida encontra-se no 
quadro 5, a seguir: 
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Quadro 5 - Exemplo de conteúdo temático - entrevista do aluno Carlos 
(C) - Turma B

Tema Significação Exemplo

Promovem 
sentimentos e 
emoções nos 
alunos

Propiciar 
inclusão do 
aluno com 
deficiência 
promove bem-
estar nos alunos 
sem deficiência

M35: Tá. Oh, Carlos, você já foi alguma vez 
ajudante do dia?

C35: Já.

M36: Quais foram as suas tarefas?

C36: É::, escrever meninos e meninas9, e o total, 
e levar a Lucinha também.

M37: E levar a Lucinha aonde?

C37: No almoço e no café.

M38: E o que você achou disso?

C38: Legal também.

M39: Você levou? 

C39: Levei.

M40: E o que você sentiu?

C40: Ah, felicidade ((risos)).

M41: Você sentiu felicidade? 

C41:((movimenta a cabeça positivamente))

M42: Por quê?

C42: Não sei.

M43: Não, mas me explica, como que foi?

C43: É, foi legal né, mas eu não sei o porquê.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

9 A professora pede para o ajudante do dia fazer a chamada dos alunos na lousa, colocando o número 
de meninos e meninas, e o total de alunos. 
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Observa-se que os quadros de conteúdos temáticos são divididos em 
três colunas: Tema; Significação; Exemplo. Na primeira coluna figura o 
campo Tema, retirado de uma das perguntas de pesquisa (Fidalgo, 2006). A 
segunda coluna comporta o campo Significação, que se refere à interpretação 
da pesquisadora, incluindo-se o sentido e o significado atrelados à fala do 
participante. A terceira coluna comporta o campo Exemplo, no qual se 
inscreve a fala do participante.

Nestes termos, Significação “remete à dialética que configura a relação 
entre sentidos e significados constituídos pelo sujeito frente à realidade na qual 
atua” (Aguiar et al., 2015), cabendo acrescentar que a significação se refere aos 
valores, interpretações e crenças da pesquisadora sendo, portanto, resultado 
da interpretação da mesma. Fidalgo (2006), ao comentar o assunto, afirma 
que é preciso não se ter “[...] a ilusão de que nossas análises e interpretações 
são verdades – logo replicáveis, objetivas, claras, etc.” (Fidalgo, 2006, p. 79).

As modalizações, definidas por Bronckart (1999), foram analisadas 
com base na teoria dos três mundos de Habermas (1985): 

• (1) As modalizações lógicas epistêmicas: referem-se ao mundo 
objetivo, buscando constatar “os fatos atestados (ou certos), 
possíveis, eventuais, necessários etc.”, com metaverbos, tais como 
ser verdade, poder etc.; (Bronckart, 1999; Fidalgo, 2018).

• (2) As modalizações deônticas: referem-se ao mundo social, sendo 
pertencentes “[...] ao domínio do direito, da obrigação social e/ou 
das conformidades com as normas de uso”. O uso dos metaverbos 
dever e ser preciso estão presentes (Bronckart, 1999, p. 331; Fidalgo, 
2018, p. 109).

• (3) As modalizações apreciativas se referem ao mundo subjetivo, 
“com metaverbos tais como: gostar, apreciar etc.”; as modalizações 
pragmáticas atribuem ao agente intenções e razões para o agir, “com 
metaverbos tais como:querer, tentar, buscar, etc”. (Fidalgo, 2018).
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Quadro 6 - Exemplos de modalização (entrevista, Sessões Reflexivas e 
Atividades Norteadoras)/Participantes: Enio (EN), Juliana (J), Gustavo 
(G) e Kleber (K) (dupla)

Epistêmicas Deônticas Apreciativas Pragmáticas

EN60: Hum:: 
... acho que é 
porque, eu caí 
não porque..., 
um acidente de 
verdade,ou deve 
ter caído, deve ter 
perdido a voz.

M61: Entendi. E 
o que isso significa, 
Enio?

EN61: Ah:: ... que 
ele não fala.

M35: É::, os 
meninos tem uma 
atitude que mostra 
pra gente que eles 
não gostam do 
menino, você disse.

M36: Qual é essa 
atitude?

J35: Uma atitude 
muito feia, triste 
e chata, porque 
assim, supõe, uma 
pessoa chega do 
meu lado agora 
igual aquele 
menino. Eu não 
devo se afastar, 
assim, eu devo 
dar boas-vindas, 
ser amiga dele, 
conhecer ele, como 
ele é, como ele se 
sente, como ele 
faz as coisas e 
ajudar assim, a 
brincar com ele, 
ser carinhosa, ter 
respeito.

M65: Você já 
lavou a mão da 
Lúcia?

G65:Sim.

G66: Sim.

M67: O que você 
sentiu?

G67: Senti que 
a mão dela é 
macinhiinha. 
((muda o tom 
de voz usado 
habitualmente))

M68: A mão dela 
é macia? 

G68: É.

M37: O que você 
pensa da Lucinha 
estudar com vocês?

K37: ...Bem 
legal, eu:: gosto de 
ficar empurrando 
o carrinho 
((referindo-se à 
cadeira de rodas)) 
dela, pra... pra 
andar com ela 
assim.

J15: Hru, hru 
(movimenta a cabeça 
positivamente). Porque 
assim, eu sempre, tem 
vezes que eu peço para 
a Laura ((cuidadora da 
Lúcia)), deixar ela do 
meu lado, assim eu quero 
brincar com ela, assim, 
conversar com ela, assim, 
tentar fazer algumas 
coisas legais. Teve uma 
vez que eu li um livrinho 
pra ela, eu dei atenção 
pra ela, eu BRINQUEI, 
eu empurrei, eu mandei a 
Laura deixar ela do meu 
lado. Foi muito delicioso.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora
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2.4.2. Tipologia do discurso tendo como referências ao grau de 
autonomia e implicação

Pode-se perceber o envolvimento dos participantes perante a realidade 
em que se inserem, analisando o grau de autonomia e implicação sugerido 
por Bronckart (1999). Fidalgo (2006) enriquece este conceito, quando expõe:

Na análise de implicação ou autonomia das entrevistas, (...) o 
entrevistado se sente parte daquilo que discute, da realidade na 
qual está inserido, ou se, por outro lado, assume o lugar social 
de poder, ou mesmo de alguém que não está, intrinsecamente, 
ligado àquela realidade escolar descrita – por achar (ou querer 
demonstrar) que aquilo não lhe diz respeito de fato. (p. 82) 

É possível perceber o envolvimento – implicado ou autônomo – dos 
alunos no quadro 7:

Quadro 7 - Exemplo de discurso implicado/Sessão Reflexiva da Atividade 
Norteadora Cordas (aluna Larissa Bueno-LB); e de discurso autônomo/
Sessão Reflexiva sobre entrevista (aluno Antonio - AT) 

Implicado AUTÔNOMO

M1053: No filme, a Maria faz coisas junto 
com o menino, não é? 

LB53: Sim.

M54: E você faz coisas junto com a Lúcia?

LB54: Mais ou menos, é porque a gente 
tem que fazer lição.

M55: Eu sei. Mas e no dia do ajudante?

LB55: Ah, no dia do ajudante eu 
levei ela... foi muito bom ficar BEM 
PERTINHO dela. Muito mesmo. 

M56: O que você sentiu?

LB56: Ah, senti emoção, alegria.

M38: Você não ia querer fazer amizade? 

AT38: É.

M39: Qual o motivo disso?

AT39: Porque:: a:: a gente não tem 
dificuldades, elas tem. 

M40: E daí não pode ser amigo?

AT40: Não por isso, mas tem gente que é 
doente.

M41: E não pode ser amigo de quem é 
doente?

AT41: É porque ai, o outro vai pegar 
a doença, e ai vai se espalhar porque os 
outros vão ganhar a doença também.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

10 M sempre corresponde à fala da pesquisadora. 
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2.4.3. Referências de Koch para modalizações diretas

Além das análises com base em Bronckart (1999), foram utilizadas 
referências para análises de modalizações diretas (sem metaverbos), em que 
os elementos modalizadores, entre outras coisas, “revelam o maior ou menor 
grau de engajamento do falante com relação ao conteúdo proposicional 
veiculado, apontam as conclusões para as quais os diversos enunciados 
podem servir de argumento” (Koch, 2000, p. 136), além de determinar 
“o grau de tensão que se estabelece entre os interlocutores” (Idem, p. 86). 

Koch (2000) apresenta vários tipos de lexicalizações possíveis das 
modalidades, sendo eles:

a) Performativos explícitos: com verbos eu ordeno, eu proíbo, eu 
permito, etc.;

b) Auxiliares modais: com verbos poder, dever, querer, precisar, etc.;

c) Predicados cristalizados: com verbos é certo, é preciso, é necessário, 
é provável, etc.;

d) Advérbios modalizadores: com advérbios provavelmente, 
certamente, necessariamente, possivelmente, etc.;

e) Formas verbais perifrásticas: com verbos dever, poder, querer 
(acrescidos de infinitivo);

f ) Modos e Tempos verbais: imperativo, certos empregos do 
subjuntivo, uso do futuro do pretérito com valor de probabilidade, 
uso do imperfeito do indicativo com valor de irrealidade, etc.;

g) Verbos de atitude proposicional: eu creio, eu sei, eu duvido, eu 
acho, etc.;

h) Entonação: o que permite distinguir uma ordem de um pedido, 
por exemplo;

i) Operadores Argumentativos: pouco, um pouco, quase, apensa, 
mesmo, etc. 
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Além disso, vale ressaltar que o autor supracitado também utiliza as 
categorias de “discurso autoritário” (eu sei, portanto, é verdade) – nesse caso, 
não modalizado – e de “discurso de tolerância” (eu creio, portanto, é possível). 
Fidalgo (2006) acrescenta as mesmas no rol das modalizações diretas, uma vez 
que Bronckart não apresenta categoria de modalização indireta semelhante. 

2.4.4. Outros autores

Outros autores contribuíram para a compreensão dos discursos dos 
alunos sendo que, em alguns momentos, recorreu-se a Foucault ([1970], 
1996), que indica haver, em uma sociedade, procedimentos de exclusão: 

O mais evidente, o mais familiar também é a interdição. Sabe-se 
bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode 
falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 
enfim, não pode falar de qualquer coisa”. (p. 09). 

Na continuidade das reflexões sobre discursos de exclusão, Foucault 
([1970], 1996, p. 11), indica a separação e a rejeição, exemplificas pela fala 
dos loucos, quando cita: “Era através de suas palavras que se reconhecia a 
loucura do louco; elas eram o lugar onde se exercia a separação; mas não eram 
nunca recolhidas nem escutadas”. Nesse sentido, os discursos autorizados 
e interditados implicam em saber de que forma o sujeito tem, ou não, o 
direito de dizer tudo em qualquer circunstância (Foucault, [1970] 1996).

Foram utilizados, ainda, os conceitos ‘normalidade’ e ‘patológico’ 
propostos por Canguilhem (2009, p. 188), que destaca que a ideia de saúde 
ultrapassa a normalidade, consistindo em uma capacidade de se adaptar às 
exigências do meio: “o normal é viver num meio onde flutuações e novos 
acontecimentos são possíveis”.Nesta perspectiva, o patológico é definido 
como uma “norma que não tolera nenhum desvio das condições na qual é 
válida, pois é incapaz de se tornar outra norma” (Canguilhem, 2009, p.145). 

Para as relações entre preconceito e deficiência, foram utilizados como 
referenciais fundamentais os estudos de Adorno and Horkheimer (1985) sobre 
preconceito, além das contribuições de autores como Amaral (1998) e Silva (2006).



84 | “TODO MUNDO TEM UM PROBLEMINHA”

Com base nos primeiros autores destaca-se a dinâmica do preconceito, 
compreendido como uma atitude hostil, realizada através de uma generalização 
a objetos definidos, explicado como uma impossibilidade para refletir a si 
próprio: “Ele dota ilimitadamente o mundo exterior de tudo aquilo que 
está nele mesmo; mas aquilo de que o dota é o perfeito nada, a simples 
proliferação dos meios, relações, manobras, a práxis sinistra sem a perspectiva 
do pensamento” (Horkheimer & Adorno, 1985, p. 177). 

Desta forma, os autores explicam o afastamento que ocorre pelo 
medo das experiências, definindo-o como “ensimesmamento”. Amaral 
(1998) enriquece este posicionamento através da ideia do receio do contágio 
osmótico, referindo-se ao medo da “contaminação” pela convivência com a 
pessoa com deficiência. Na continuidade das reflexões sobre o preconceito, 
Silva (2006, p. 430), indica que “o afastamento se dá pelo medo da experiência 
e das relações espontâneas que permitem a elaboração do medo e do desejo”. 
Além do descrito, foi necessário acrescentar os conceitos de Miguel (2015), 
ao descrever o nojo como emoção.

No próximo subcapítulo, ressalta-se a importância da qualidade das 
perguntas realizadas pela pesquisadora, compreendida, aqui, como uma 
categoria de análise que se une às demais apresentadas no intuito de analisar 
o material adquirido no decorrer da pesquisa empírica.

A análise dos conteúdos temáticos teve como base as Sessões Reflexivas, 
as entrevistas, e as Atividades Norteadoras da discussão, que também 
pretenderam responder as perguntas secundárias deste estudo, já referidas. 
Para esta análise, foram utilizadas as indicações dos princípios da Educação 
Inclusiva e da Teoria Sócio-Histórico Cultural com o intuito de contribuir 
para as discussões. 
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CAPÍTULO III

Visitando a prática

Em esforços colaborativos, aprendemos uns com os outros. Ao 
ensinar o que sabemos, nos engajamos em apropriação mútua. 
Em parcerias, vemos a nós mesmos através dos olhos de outros, 
e através do suporte deles, nós ousamos explorar novas partes 
de nós mesmos (tradução livre).(John-Steiner, 2000, p. 20).

Este capítulo se dedica à discussão e à análise dos dados da pesquisa, 
organizados para responder de que forma as crianças sem deficiência 
compreendem as relações da sala de aula com um aluno com deficiência?

A análise será feita através do conteúdo temático, das modalizações 
diretas utilizando Koch (2000) e das modalizações indiretas (com metaverbos) 
utilizando Bronckart, ([1997], 1999, 2006).

Os subcapítulos abaixo seguirão esta mesma ordem e serão finalizadas 
com a capítulo Conclusão da Análise e Discussão de Dados.

3.1 A compreensão das relações envolvendo os alunos

O primeiro subcapítulo tem como objetivo investigar como acontecem 
as interações nas salas de aula regulares que possuem alunos com deficiência 
matriculados, através do discurso de alunos da Turma A, sendo esta composta 
de alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental de 6 a 7 anos, e Turma B, 
sendo composta de alunos do 3º Ano do Ensino Fundamental, com 8 a 9 
anos de idade.

A partir da Constituição Federal de 1988, que indica como direito a 
escola para todos, em seu artigo 205, o qual especifica a “educação como um 
direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho”, foi se configurando no cenário 
nacional que os alunos com deficiência têm os mesmos direitos que os alunos 
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sem deficiência, garantindo seu acesso, permanência e qualidade na educação, 
bem como as interações sociais propiciadas por este convívio. Destarte, com 
o movimento de acolhida e inclusão dos alunos com deficiência em salas de 
aula regulares configurou-se um novo paradigma que ocorreu nos últimos 
20 anos para a educação, e para a sociedade como um todo. 

No Brasil, alguns documentos como O Acesso de Alunos com 
Deficiência às Escolas e Classes Comuns da rede Regular (Manual, 2004, 
p. 23) reitera que “todos serão beneficiados neste processo, tanto no aspecto 
humano como pedagógico”. Como citado anteriormente, o referido 
documento não indica quais serão estes benefícios humanos e pedagógicos, no 
entanto estabelece que “os demais alunos, sem deficiência, para conviverem 
com naturalidade em situações como essas, devem, se necessário, receber 
orientações dos professores sobre como acolher e tratar adequadamente esses 
colegas em suas necessidades” (Manual, 2004, p. 23).

De acordo com o relato da coordenadora pedagógica Maria (MR), a 
escola em que está sendo realizada esta pesquisa não realiza qualquer tipo 
de orientação especial para os alunos sem deficiência em ocasião do ingresso 
de um aluno com deficiência, como podemos observar no excerto a seguir: 

Quadro 8 - Sobre orientações na acolhida do aluno com deficiência11

M13: No caso de uma criança como o Fábio, com uma característica como a do Fábio, 
teve algum preparo antes da professora e dos alunos?

MR13: Não. Nós só fizemos a anamnese, conversamos com a mãe e tal, a mãe que 
veio e trouxe várias ansiedades, que ele não ia se adaptar à escola porque isso e aquilo. 
Ele chegou tranquilamente, nós conversamos com a professora, falamos, relatamos a 
deficiência dele e tudo, e a professora conversou com os alunos que estava vindo um 
amigo novo que talvez vá precisar de ajuda com alguma coisa e tal, tal, tal e tudo bem. 
E ele iniciou, ficou muito bem, que às vezes... no ano passado ele estava na Educação 
Infantil, no ano passado, e foi tranquilo, não precisou adaptação, nada.

11 Este excerto não será analisado, pois não é o objetivo desta pesquisa analisar os discursos de 
professores e coordenadores, no entanto nos explicita de que forma a escola trabalha com a acolhida 
dos alunos com deficiência. 
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M14: Esse tema diferenças, deficiências é trazido à tona com alunos?

MR14: Sim. Sempre tem algo assim, tem professores que trabalham até mais diretamente, 
outros nem tanto, mas é algo que é sempre colocado. 

M15: Mas não é uma regra, não tem nada de especifico?

MR15: Não, nós não temos, vamos dizer “temos um projeto que consta no nosso PPP 
que consta sobre a questão das deficiências e diferenças” não. Elas vêm né, conforme 
vai surgindo e os professores vão trabalhando. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Tendo em vista os determinantes legais e o relato da coordenadora 
pedagógica que indica que a escola não faz qualquer tipo de intervenção 
com os alunos para a acolhida dos alunos com deficiência, pretendemos, 
com esta subcapítulo, responder com as análises pertinentes a este tema a 
algumas reflexões: Os alunos sem deficiência convivem com naturalidade 
nesta situação? De que forma os alunos acolhem e se relacionam com 
estes colegas?

Os conteúdos temáticos para responder a esta pergunta foram 
encontrados após uma minuciosa leitura da transcrição da produção dos 
dados e elencando trechos que nos ajudariam a pensar como as crianças 
compreendem as relações com colegas que têm deficiência. Os trechos 
foram retirados da entrevista, das atividades norteadoras do curta-metragem 
“Cordas” e do Jogo Cooperativo, além das Sessões Reflexivas.

3.1.1 Uma escola de diferentes e o receio do “contágio”

A Educação Inclusiva tem como premissa que todas as crianças devam 
estudar juntas num mesmo contexto educacional em que as diferenças possam 
ser vistas como possibilidade de ampliar as experiências sobre a diversidade 
humana, desenvolver oportunidades de interações com todas as pessoas, e 
que assegure oportunidades iguais aos alunos, respeitando suas necessidades 
individuais (Manual, 2004; Portaria nº 555/2007, 2008; Decreto nº 6.949, 
2009; Lei nº 13.146, 2015). Tendo em vista esta consideração, perguntamos 
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para os alunos como eles achavam que deveria ser essa escola, de tal modo 
que nesta pesquisa não questionamos os alunos sobre as deficiências e sim, 
escolhemos enfatizar as perguntas utilizando o termo diferença. Antonio 
(aluno da Turma A), diante da pergunta sobre diversidade em sala de aula, 
nos informa como pensa que as crianças devem ser agrupadas na escola, 
como apontado no quadro 9: 

Quadro 9 - Uma escola de diferentes – dados da Entrevista de Antonio 
(AT) – Turma A

Tema Significação Exemplo

Compreensão das 
relações envolvendo 
os alunos

Crianças devem 
ficar com seus 
iguais

M23: Antonio, você acha que só crianças 
iguais podem estudar juntas ou crianças que 
são diferentes podem estudar junto com estas 
crianças também?

AT23: Eu acho que as crianças diferentes têm 
que estudar com as mesmas, iguais a elas.

M24: Ah, você acha que se tem alguma 
diferença, todas as diferenças têm que estar 
juntas. Me dá um exemplo disso.

AT24: Como assim, por exemplo, uma escola 
de diferentes.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No excerto do quadro 9, é possível verificar que Antonio apresenta 
um discurso implicado (Bronckart, [1997] 1999), ou seja, ele se insere na 
situação, assumindo que quem acredita no agrupamento que ele vai descrever 
é ele mesmo. Antonio poderia ter escolhido não se implicar neste discurso, 
utilizando-se de expressões como “as pessoas acham” ou “todo mundo 
pensa”, mas, ao invés disso, Antonio expõe seu ponto de vista. Além disso, 
o aluno utiliza-se de verbos de atitude proposicional (Koch, 2000), dada 
pelo uso de “eu acho que [...] têm que estudar” que poderia ser substituída 
por “eu creio”, “eu sei”. 
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O aluno indica que o ambiente escolar adequado contempla a 
homogeneidade, em que todos os iguais possam estar juntos e que as diferenças 
possam ser colocadas numa escola única, bem como tínhamos nas escolas 
especiais, que eram instituições educacionais apartadas do ambiente da 
escola regular. 

Antonio, uma criança de 06 anos, nos relembra um cenário não 
muito distante, em que alunos com deficiência estudavam separados dos 
alunos “considerados normais”, e que segregar os diferentes era mais fácil do 
que adaptar a sociedade e as pessoas para que pudessem conviver juntas e 
beneficiando-se do que as diferenças podem oferecer para todos os envolvidos. 
Estas instituições educacionais especiais foram se constituindo desde o início 
do século XIX, segundo Foucault (1999):

[...] em instâncias de controle individual num duplo modo: o 
da divisão binária e da marcação (louco-não-louco, perigoso-
inofensivo, normal-anormal); e o da determinação coercitiva, 
da repartição diferencial (quem é ele, onde deve estar, como 
caracterizá-lo, como reconhecê-lo, como exercer sobre ele, de 
maneira individual, uma vigilância constante etc.) (p.165). 

Segundo a divisão binária sugerida pelo aluno Antonio, seria adequado 
a repartição entre uma escola para os “normais” e uma escola para os 
“diferentes”, voltando a uma visão segregacionista na educação. A pergunta 
que nos surge é: “Por qual motivo Antonio está pensando assim?” Apoiamo-
nos, portanto, nos conceitos de Vygotsky ([1929] 2000): 

Toda a Psicologia do coletivo no desenvolvimento infantil está 
sob nova luz: geralmente perguntam, como esta ou aquela 
criança se comporta no coletivo. Nós perguntamos: como o 
coletivo cria nesta ou aquela criança as funções superiores?[...] 
Agora: função primeiro constrói-se no coletivo em forma de 
relação entre as crianças, – depois constitui-se como função 
psicológica da personalidade (p. 29). 
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A partir do autor, a pergunta então seria: O que o coletivo (social) criou 
em Antonio para que ele acreditasse que os alunos “diferentes” deveriam ser 
separados, sugerindo o que chama de “escola dos diferentes”? O discurso do 
aluno Antonio nos chama a atenção, pois ele estuda numa escola pública 
com a característica muito marcante de ser inclusiva, na qual é considerado 
“habitual” ter alunos com deficiência em quase todas as salas de aula. Ao nos 
perguntarmos “onde o aluno havia ouvido isso” ou “como Antonio chegou 
a pensar desta forma”, chegamos a cogitar que este estaria a favor de uma 
segregação entre alunos com e sem deficiência. 

Com vias a entender e responder esse questionamento – sobre o 
espaço social que possibilitou a constituição que Antonio apresentava de 
como os alunos deveriam ser agrupados – fizemos uma Sessão Reflexiva 
que, segundo Ibiapina, “é o lócus em que cada um dos agentes tem 
o papel de conduzir o outro à reflexão crítica sobre a sua prática, 
questionando e pedindo esclarecimentos sobre as escolhas feitas” (2008, 
p. 96). Desta forma, Antonio foi convidado a explicar melhor durante 
a Sessão Reflexiva o que havia dito na sua entrevista, como podemos 
observar no quadro 10:

Quadro 10 - Uma escola de diferentes – dados da Sessão Reflexiva sobre 
a entrevista do aluno Antonio (AT) – Turma A

Tema Significação Exemplo

A compreensão das 
relações envolvendo 

os alunos

É preciso se 
afastar do 
diferente

Crianças com 
dificuldades 
não devem 

ser amigas das 
crianças sem 
dificuldades

M34: E se tivesse alguém diferente de você, 
como você reagiria? O que você iria fazer com 
esta pessoa diferente?

AT34: Eu só ia empurrar a mesa. ((talvez 
estivesse se referindo ao curta-metragem 
Cordas em que garotos sem deficiência, 
empurram a cadeira se afastando do aluno 
com deficiência física que está numa cadeira 
de rodas))
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Tema Significação Exemplo

Associação 
da deficiência 
com doença, 
podendo ser 
contagiosa

M35: Ah, você ia empurrar a mesa?

AT35: É.

M36: Isso significa que você não ia querer ser 
amigo dela?

AT36: É, totalmente isso.

M37: O que quer dizer isso Antonio?

AT37: Quer dizer que::a gente não quer 
fazer amizade.

M38: Você não ia querer fazer amizade? 

AT38: É.

M39: Qual o motivo disso?

AT39: Porque:: a:: a gente não tem 
dificuldades, elas tem. 

M40: E daí não pode ser amigo?

AT40: Não por isso, mas tem gente que é 
doente.

M41: E não pode ser amigo de quem é 
doente?

AT41: É porque aí, o outro vai pegar a 
doença, e ai vai se espalhar porque os outros 
vão ganhar a doença também.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

No excerto do quadro 10, Antonio continua apresentando um discurso 
implicado (igualmente ao quadro anterior), “a gente não quer fazer amizade”, 
“agente não tem dificuldades”. Deste modo, Antonio referencia a situação 
como parte do que discute, como quem dissesse: “eu também não quero 
fazer amizade”, “eu não tenho dificuldades”.

No entanto, quando justifica qual o motivo de considerar adequado 
alunos diferentes estudarem em outra escola, utiliza-se de um discurso 
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autônomo “tem gente que é doente”, “o outro vai pegar a doença”. Desta forma, 
Antonio se distancia da realidade, assumindo o lugar social de poder, por 
acreditar que “a doença” ou “pegar a doença” não lhe diz respeito. Antonio 
também faz uso de modalizações lógicas epistêmicas (Bronckart, [1997] 
1999) quando diz “totalmente isso”, assumindo valores de verdade. Antonio 
utiliza também de modulação pragmática (Fidalgo, 2018, p. 109): “a gente 
não quer fazer amizade” que indica a intenção e razão para o agir atribuídas 
ao agente. 

As modalizações, segundo Bronckart ([1997] 1999, p.330), “têm como 
finalidade geral traduzir, a partir de qualquer voz enunciativa, os diversos 
comentários ou avaliações formuladas a respeito de alguns elementos do 
conteúdo temático”.

Antonio acredita que a melhor forma de agrupar as crianças é separando 
(utilizando as palavras do aluno) “os alunos com doença, com dificuldade” dos 
alunos “sem dificuldade”. Podemos atribuir este receio do contágio ao que 
Amaral (1998, p. 16-17) chama de “contágio osmótico”, ao fazer referência ao 
medo (pavor mesmo) da “contaminação” pela convivência com a pessoa com 
deficiência. O discurso de Antonio demonstra este medo da contaminação: 
“os diferentes têm que estudar em outra escola pois senão a doença deles vai se 
espalhar”, de forma a evidenciar que entende a deficiência pelo prisma da 
doença e não como diferença. 

Fica evidente no discurso do aluno uma comparação, quando assume 
uma identidade “sem dificuldades” em relação a outro grupo oposto ao 
seu, que “tem uma dificuldade” demonstrando querer afastar tudo que não 
se pareça com “normal”, e conferindo um lugar social de patológico aos 
que não se encaixarem neste conceito. Por esta razão – por entender que 
os alunos considerados “doentes” podem passar uma “doença” e devem ser 
isolados – Antonio constrói seu discurso com base no raciocínio de que a 
melhor maneira seria construir uma “escola dos diferentes”. 

Destarte, observamos o receio do “contágio” também no excerto de 
Ricardo, no quadro 11: 



“TODO MUNDO TEM UM PROBLEMINHA” | 93

Quadro 11 - Receio do contágio – dados da Sessão Reflexiva sobre o 
curta-metragem “Cordas” do aluno Ricardo (R) – Turma B

Tema Significação Exemplo

A compreensão das 
relações envolvendo 

os alunos

Receio de 
“contágio”

Deficiência é 
doença e pode 
ser contagiosa

Confirmação de 
que o “contágio 

não existe

M22: Quando você diz: passar alguma coisa 
pra eles. Isso quer dizer o que? 

R22: Que se for muito grave... os meninos 
não vão querer... daí vão sair de perto 
mesmo... aí... é... era pra ajudar, mas... ele 
não quis ajudar eles, né... daí a menina 
ajudou o menininho que ninguém ia ficar 
amigo dele.

M23: Mas me dá um exemplo disso que você 
está dizendo. Passar uma coisa pra eles. O 
que é isso, passar uma coisa?

R23: Tipo, se algo... se alguém tem doença, 
daí pode passar a doença pros meninos.

outra pessoa, mas não dá, não passa, mas... 
que atacante... é que... quando que você 
quer, quando você tem alguma doença, pode 
passar pra outra pessoa. 

M35: Oh, Ricardo, você conhece alguém 
igual o menino do filme?

R35: Só a Lucinha lá da minha sala. 

M36: A Lucinha é igual ao menino do filme. 
A Lucinha tem alguma coisa que pode passar 
pra outras pessoas?

R36: Não.

M37: Não? Nem se a gente ficar perto?

R37: Não passa.

M38: Não passa?

R38: Não, porque todo mundo fica lá perto 
da Lucinha e não passa.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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O aluno Ricardo apresenta, no excerto do quadro 11, uma explicação 
de que o distanciamento feito pelos meninos em relação ao personagem 
com deficiência do curta-metragem foi por receio do “contágio” (contágio 
osmótico), porém não atribui este receio na relação que tem com a aluna 
com deficiência de sua sala (Lúcia): “porque todo mundo fica lá perto da 
Lucinha e não passa”, apresentando um discurso autônomo (Bronckart, 
[1997] 1999), “os meninos não vão querer”, “alguém tem doença”, “todo 
mundo” e não se implicando na situação, exceto em “só a Lucinha lá da 
minha sala”, em que está implicado no uso do pronome possessivo “minha”. 

Os excertos apresentados neste conteúdo temático composto por 
Antonio e Ricardo ressaltam que incluir um aluno com deficiência numa 
sala de aula requer um trabalho que envolva a preparação, esclarecimentos 
e discussões com todos os alunos sobre conceitos, aceitação, respeito, 
além da forma com que lidamos com a diversidade para que a inclusão 
seja feita não somente pelo ato de colocar um aluno com deficiência 
para estudar junto, mas também expandir as possibilidades de reflexão 
e convivências. 

Podemos perceber, nestes discursos, que a questão do receio do 
“contágio” pela convivência com alunos com deficiência poderia ser abordada 
e discutida de uma forma delicada e direta com todos os alunos, esclarecendo 
as principais diferenças entre doença e deficiência, podendo para isso utilizar-
se de alguns conceitos de Vygotsky, tais como centrar-se na visão da diferença 
e não na visão deficitária da deficiência, como quando afirma: “uma criança 
cujo desenvolvimento é impedido por um defeito não é simplesmente uma 
criança menos desenvolvida do que seus pares, mas uma criança que se 
desenvolveu de maneira diferente” (Vygotsky, [1924-1934] 1993, p. 30), 
além de vivenciarem que a diversidade na sala de aula é uma possibilidade de 
ativar a Zona de Desenvolvimento Proximal, desencadeando aprendizagem 
e desenvolvimento para todos os alunos, aumentando assim o potencial 
social da educação.
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3.1.2 Estranhamento causado pela diferença

Para Vygotsky, a cultura e o social são fortes determinantes na formação 
de conceitos, como por exemplo, na criação do conceito de corpo saudável, 
sendo que os outros do grupo social em que convivemos são participantes 
indispensáveis para a nossa formação enquanto indivíduo. Segundo Vygotsky, 
“através dos outros, constituímo-nos” ([1929] 2000, p. 24), visto que o 
outro tem um papel fundamental na constituição cultural do indivíduo. E 
complementa:

A personalidade torna-se para si aquilo que ela é em si, através 
daquilo que ela antes manifesta como seu em si para os outros. 
Este é o processo de constituição da personalidade. Daí está 
claro, porque necessariamente tudo o que é interno nas funções 
superiores ter sido externo: isto é, ter sido para os outros, aquilo 
que agora é para si. Isto é o centro de todo o problema do 
interno e do externo (Vygotsky, [1929] 2000, p. 24).

A constituição da personalidade do indivíduo tem, portanto, um caráter 
social, pois ocorre nas relações com os outros (primeiro externamente e depois 
internamente), que são mediadas pela linguagem e pelas transformações das 
Funções Psicológicas Superiores que emergem das interações com nossos 
pares mais experientes. Também tem um caráter histórico, em que as “funções 
superiores diferentemente das inferiores, no seu desenvolvimento, são 
subordinadas às regularidades históricas” (Vygotsky, [1929] 2000, p. 23).

Canguilhem (2009, p.10) integra “à especulação filosófica alguns dos 
métodos e das conquistas da Medicina” e apresenta o conceito de normalidade 
à luz da consulta a dois dicionários, sendo o primeiro um dicionário médico 
(Dictionnaire de médecine de Littré e Robin), no qual se define “normal, 
conforme a regra, regular” (p. 48). O segundo é um dicionário da filosofia 
(Vocabulaire technique et critique de la philosophie de Lalande) que explicita 
ser normal: “aquilo que não se inclina nem para a esquerda nem para a 
direita, portanto o que se conserva em um justo meio-termo”.
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A estes termos, de ser o que se espera e representar uma média, o autor 
faz uma crítica por designar “um valor atribuído a esse fato por aquele que 
fala, em virtude de um julgamento de apreciação que ele adota” (p. 48). 

Em conformidade com o exposto, e não deixando de concordar que 
temos uma bagagem construída histórica, cultural e socialmente acerca do 
que pensamos, sabemos e já ouvimos sobre ser normal ou ser diferente, 
fica exposto que, para o aluno Antonio, conviver com alguma pessoa com 
deficiência remete-o a uma fragilidade ou receio do que se quer negar, como 
apontado no quadro 12:

Figura 1 - Desenho de Antonio 

Fonte: Acervo da pesquisadora.

A figura 1 se refere ao desenho solicitado após os alunos assitirem ao 
curta-metragem “Cordas”, no qual Antonio desenhou o personagem usuário 
de cadeiras de rodas em pé, o que indicou uma Sessão Reflexiva detalhada 
no quadro 12: 
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Quadro 12: A diferença causa desconforto – dados da Sessão Reflexiva 
referente ao curta-metragem “Cordas” do aluno Antonio (AT) – Turma A

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Deficiência 
é como estar 
machucado

Estranhamento 
causado pela 
deficiência

M7: Você preferiu não desenhar ele na cadeira de 
rodas?

AT7: ((movimenta a cabeça negativamente))

M8: Porque?

AT8: Porque eu tentei fazer igual ela fez o 
desenho12, ele em pé. 

M9: O que?

AT9: Tentei fazer igual, fazendo ele em pé.

M10: Você quis fazer igual ela fez, ele em pé?

AT10: ((movimenta a cabeça positivamente))

M11: Porque você preferiu isso?

AT11: Porque eu acho mais legal.

M12: Você achou melhor?

AT12: ((movimenta a cabeça positivamente))

M13: Por quê? Você não gostou dele na cadeira 
de rodas?

AT13: Não.

M14: Por quê?

AT14: Porque eu acho muito triste alguém se 
machucar.

AT18: ((movimenta a cabeça negativamente))

M19: Você não gosta de ver gente assim?

AT19: ((movimenta a cabeça negativamente))

M20: Ou você não gosta de ter amigos assim?

AT20: Não é isso, é que eu não gosto de ver gente 
machucado.

M21: Você não gosta de ver gente machucado?

AT21: ((movimenta a cabeça negativamente))
Fonte: Elaborado pela pesquisadora

12 No curta-metragem, Maria desenha os dois personagens em pé.
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No excerto do quadro 12, Antonio apresenta um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999) “eu acho muito triste alguém se machucar”, o qual 
se mostra inserido na ação e expõe seu ponto de vista, além de manifestar 
modalizações apreciativas (Fidalgo, 2018): eu não gosto de ver gente machucado”, 
que modulam o mundo subjetivo, trazendo à tona experiências reais dos 
agentes Habermas (1985 citado por Fidalgo, 2006). 

Antonio enfatiza seu distanciamento também no desenho (Figura 
1), no qual altera a condição do personagem com deficiência, tirando-o 
da cadeira de rodas e impondo-lhe uma condição de normalidade. Seu 
discurso e desenho nos apontam para o receio que tem ao se relacionar de 
perto com uma pessoa com deficiência, sinalizando a possibilidade de ser 
atingido pela mesma limitação. 

A limitação da colega funciona, no caso, como se fosse um espelho 
do que Antonio poderia se tornar, lembrando-o da imperfeição humana: o 
“vivente humano considera, ele próprio, como patológicos — e devendo, 
portanto, ser evitados ou corrigidos — certos estados ou comportamentos 
que, em relação à polaridade dinâmica da vida, são apreendidos sob a forma 
de valores negativos.” (Canguilhem, 2009, p. 48) 

Antonio deixa claro, através deste excerto, sua estranheza perante a 
deficiência do outro (a qual o aluno atribui ao machucado da pessoa). No 
entanto, em contato com o aluno com deficiência de sua sala de aula (que 
tem um olho com uma deformidade), nem percebe esta diferença, alegando 
que não há alguém diferente. 

O que se pode atribuir ao discurso de “não gosto de ver gente machucada” 
é se refere ao corpo “machucado”, marcado pela imperfeição humana, o qual 
funciona como um espelho daquilo que possa vir a ser. Foucault ([1970], 
1996) enriquece este posicionamento ao afirmar que, no século XVIII, ao 
se instituírem as casas de internamento dos considerados loucos, coloca-se 
o mal diante da sociedade.

Naquele momento considera-se que a loucura está em ebulição e 
pronta para contaminar a todos, sendo o papel do médico proteger a todos 
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desse perigo. Nesse sentido, o autor conclui que não é a benevolência que 
trata o louco, mas o medo que o contém. Sendo, ainda, considerado louco, 
o outro, pois é o não louco que o identifica como tal. Assim, a loucura 
“está em toda a parte, mas nunca naquilo que a faz ser o que é” (Foucault, 
[1970], 1996, p. 200). 

Em conformidade com o exposto, percebe-se que Antonio se posiciona 
dentro desta perspectiva, pois sendo a pessoa machucada, o outro, ou aquele 
que ele não é, prefere mantê-lo distante. 

O estranhamento causado pela diferença aparece também no discurso 
da aluna Ema (Turma A) quando questionada sobre o medo que sentiu ao 
ser conduzida pelo aluno Fábio (aluno com deficiência da Turma A) na 
atividade “Jogos Cooperativos”. O desconforto apontado por Ema encontra-
se no quadro 13:

Quadro 13 - A diferença causa desconforto (Sessão Reflexiva referente 
aos Jogos Cooperativos)/ alunos Fábio (FA) e Ema (EM) - Turma A

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Insegurança 
ao ser 

conduzida 
pelo aluno 

com 
deficiência

Falta de 
confiança 
quando o 
aluno com 

deficiência foi 
responsável 

por ela

M50: E quando eu fui perguntar pra você, você 
falou assim pra mim “eu senti que eu ia cair, eu 
não me senti muito segura, eu fiquei com um 
pouco de medo”. Você me disse isso. Você disse que 
sentiu que ia cair, que não se sentiu segura. Qual 
que foi a razão disso?

EM29: Por causa que eu pensei que o Fábio não 
ia me segurar direito, que eu iria cair.

M51: Ah, você pensou que o Fábio não ia te 
segurar?

EM30: Hru, hru. ((movimenta a cabeça 
positivamente))

M52: Você iria segurar ela, Fábio?

FA23: Ia.

M53: Claro. E por que você achou que ele não 
iria te segurar?
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Tema Significação Exemplo

EM31: Por causa que... por causa... *5 
segundos*. ((fala num tom de voz mais baixo do 
que o habitual))

M54: Fala, Ema.

EM32: ... Porque consegui?

M55: Eu falei por que você achou que o Fábio 
não iria te segurar?

EM33: Por causa que eu achei... que ele não... 
que ele iria ficar com medo e ele iria me soltar.

(...)

M59: Você estava confiando no Fábio?

EM35: Não.

M60: Não?

EM36: ...

M61: Fala.

EM37: Sim, só que eu estava com um pouco de 
medo.

M62: Mas você estava confiando ou não?

EM38: Estava.

M63: Ah, estava confiando, mas estava com 
medo.

EM39: ((movimenta a cabeça positivamente))

M64: O que o Fábio tinha que ter feito pra você 
poder se sentir segura? Pra você achar que não 
fosse cair? O que o Fábio tinha que ter feito?

EM40: Ele ter me segurado direito, por causa 
assim, que eu fiquei com medo.

M65: Ele não te segurou direito?

EM41: Sim, só que eu fiquei com medo dele 
passasse por cima dos cones e me deixasse cair.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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Durante a Sessão Reflexiva exposta no excerto do quadro 13, Ema e 
Fábio estavam juntos, no entanto, Fábio permaneceu quase o tempo todo em 
silêncio, deixando que Ema falasse sobre a insegurança dela ao ser conduzida 
por ele na atividade proposta. Ema utiliza um discurso implicado (Bronckart, 
[1997] 1999) “eu pensei”, “eu achei”, “eu fiquei com medo”, mostrando-se 
inserida no contexto da ação e expondo seu ponto de vista. 

Entretanto, a criança evidencia seu medo e receio de cair devido à 
falta de confiança que sentiu ao ser conduzida pelo colega com deficiência 
como se não atribuísse a ele capacidade para a ação. Ema utiliza-se de 
verbos de atitude proposicional (Kock, 2000) quando escolhe: “eu pensei 
que o Fábio não ia me segurar direito” e “eu achei... que ele não... que ele iria 
ficar com medo e ele iria me soltar”, nas quais são utilizados verbos (pensar e 
achar) que indicam que a aluna acreditava na falta de destreza de Fábio na 
condução da atividade. 

Ema demonstra hesitação diversas vezes em seu discurso: “Por causa 
que... por causa...”, utilizando-se de pausa para escolher melhor suas palavras. 
Também faz uso entonação (Koch, 2000) em que usa modulações de voz 
como quem não gostaria de denunciar o que sentiu, não tendo o direito 
de falar tudo, em qualquer circunstância, principalmente porque aquele 
sobre quem se fala (e de quem denuncia a fragilidade) está presente nesta 
Sessão Reflexiva. 

É interessante observarmos também o silenciamento de Fábio, que 
permanece sem se justificar ou esclarecer o que houve na atividade. Pode-se 
explicar esse posicionamento de Fábio quando nos embasamos em Amaral 
(1998, p. 16-17), mais especificamente em suas três versões13 do preconceito 
dirigido às pessoas com deficiência, sendo o primeiro deles a “generalização 
indevida”, na qual coloca-se a pessoa com deficiência numa “condição de 
limitação específica de uma pessoa em totalidade, ou seja, ela torna-se 
deficiente por ter uma deficiência”. 

13 As outras duas versões do preconceito são a “correlação linear”, que se explica “se ele é assim, 
então...”, e o contágio osmótico, já citado em outra análise. 
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No excerto, Ema apresenta em seu discurso a falta de confiança quando 
se sentiu “cuidada” por alguém a quem não atribui capacidade para tal, 
evidenciando que naquele momento estava mais se relacionando com o rótulo 
por ela atribuído de “não capaz”, e pouco se relacionando com o indivíduo 
Fábio, demonstrando baixa crença no potencial da pessoa com deficiência.

Os excertos que fazem parte deste conteúdo temático abordam o 
estranhamento causado pela diferença em três alunos e situações diferentes, 
sendo percebido o discurso do distanciamento causado pelo desconforto e 
da incapacidade atribuída a quem tem uma deficiência. 

Canguilhem (2009), em sua discussão sobre o normal e o patológico, 
nos leva a pensar que não existe vida sem normas e que o patológico não 
é a ausência de uma norma, pois a diferença também é uma forma de se 
viver. O patológico seria então “uma norma que não tolera nenhum desvio 
das condições na qual é válida, pois é incapaz de se tornar outra norma” 
(Conguilhem, 2009, p.145). O diferente seria então incapaz de ser normal. 
O “normal” seria aquele que está adaptado às exigências do meio, já que 
“o normal é viver num meio onde flutuações e novos acontecimentos são 
possíveis” (Idem, p.188). 

A norma descrita na discussão do autor supracitado é de resultado 
social, criada pela cultura, da mesma maneira que Vygotsky nos convida 
a olhar para a limitação, que exerce uma dupla influência no seu 
desenvolvimento: se por um lado produz falhas, obstáculos, por outro, serve 
de estímulo ao desenvolvimento de caminhos alternativos para sobrepor a 
limitação, entendendo que “o desenvolvimento cultural é a principal esfera 
em que é possível compensar a deficiência. Onde não é possível avançar 
no desenvolvimento orgânico, abre-se um caminho sem limites para o 
desenvolvimento cultural” (Vygotsky, [1924-1934] 2013, p. 187).

Fica evidenciado que, para que possamos ter uma escola definitivamente 
inclusiva, se faz necessário que se construa um novo olhar sobre a pessoa com 
deficiência, não baseado na limitação, mas propondo um novo caminho, para 
sobrepor a superação destes obstáculos. A sociedade e a escola podem construir 
estes novos caminhos se alunos com e sem deficiência puderem interagir, 
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entrar em conflitos, superar obstáculos de distanciamento e estranhamento 
pelo diferente, sanar dúvidas no que se refere ao “contágio da doença”, como 
foi apontado por alguns de nossos participantes. 

Não são somente os alunos sem deficiência que precisam ser estimulados 
e colocados em situações para que possam refletir sobre as capacidades das 
pessoas com deficiência como também os alunos com deficiência, para que 
sua identidade não seja construída pelo olhar do outro que o coloca numa 
situação de incapacidade ou doença, e esta tarefa pode ser construída na e 
pela escola. 

Para finalizar este conteúdo temático, trazemos a analogia apresentada 
por Horkheimer and Adorno (1985), ao fazerem a associação de que o 
afastamento provocado pelo medo se assemelha à imagem do caracol 
recolhendo suas antenas numa situação de “perigo”; no entanto, ao 
escolher esta postura, inibe também sua espontaneidade e curiosidade, o 
que poderia em muito contribuir para a sua experiência, indicando a gênese 
do “ensimesmamento14”. 

Desta forma, vivemos aquém do que potencialmente a experiência 
poderia nos proporcionar; provocados pelo medo, recolhemos nossas antenas 
e inibimos nossa convivência, acreditando que estamos nos protegendo 
entrando na casca enquanto a experiência acontece do lado de fora. 

3.1.3 Busca pela normalização 

A inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares pode seguir 
uma vertente perigosa, alicercada pela “Política Nacional de Educação 
Especial”, editada pelo MEC em 1994, acerca da normalização15, como 
podemos verificar no trecho: 

14 Significado do dicionário on-line de Português: “Concentrar-se ou estar completamente absorvido 
pelos próprios pensamentos; voltar-se para o interior de si mesmo”. Disponível em:<https://www.
dicio.com.br/ensimesmamento/>. Acesso em: 07 abr. 2020.
15 O conceito de normalização não aparece na Lei Brasileira de Inclusão (lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015). O que é bem visto por esta pesquisadora, visto que não se trata de olhar pela falta, 
e sim pela diferença. 
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Princípio que representa a base filosófico-ideológica da 
integração. Não se trata de normalizar as pessoas, mas sim 
o contexto em que se desenvolvem, ou seja, oferecer, aos 
portadores de necessidades especiais, modos e condições de 
vida diária o mais semelhante possível às formas e condições 
de vida do resto da sociedade (Política Nacional de Educação 
Especial, 1994, p.22).

Por mais que o referido documento, substituído pela Política Nacional 
De Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) alertasse 
que não se trata de normalizar as pessoas, logo em seguida indicava que 
a educação deveria ser conduzida para oferecer às pessoas com deficiência 
condições “o mais semelhante possível” ao restante da população.

Este paradigma busca minimizar as diferenças, procurando atingir 
uma norma, um padrão estabelecido da normalidade, que pode ser notado 
no quadro 14: 

Quadro 14 - Necessidade de uma intervenção – dados da Sessão Reflexiva 
referente à entrevista da aluna Isabel (IS) – Turma A

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

A relação deve 
se dar pela 

normalização 
do “defeito” 
do outro.

M20: Você gostaria que tivesse meninos iguais 
aquele do filme na sua sala?

IS20: Acho que sim. 

M21: Me descreve, como que seria? 

IS21: Seria muito divertido, seria muito legal, 
porque ele, é:: se a Maria do filme ensinasse ele a 
andar, ele já iria falar, mexer o braço, tudo tal, 
aí eu iria brincar com ele quando ele já tivesse 
aprendido tudo. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No excerto do quadro 14, Isabel utiliza-se de um discurso implicado 
(Bronckart [1997], 1999) quando escolhe: “eu iria brincar com ele”, 
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mostrando-se inserida, presente na ação. No entanto, faz uso de um discurso 
implicado (Bronckart [1997], 1999) quando escolhe: “a Maria”, “ele já iria 
falar”, “ele já tivesse aprendido tudo”, atribuindo ao outro o que deve ser 
feito: ensinar (Maria) e aprender (ele). Isabel, neste momento utiliza um 
discurso generalizável, apoiado no curta-metragem assistido para criar um 
cenário imaginário. 

Isabel indica que o aluno com deficiência seria bem aceito, que ela 
poderia brincar com ele, mas para isso apresenta a sua condição: somente 
depois que ele tivesse aprendido tudo com “a Maria”, que no curta-metragem 
é o único personagem que interage e ensina algo ao aluno com deficiência. 

Canguilhem (2009), ao problematizar o conceito de normal, afirma: 

É certo que, em Medicina, o estado normal do corpo humano 
é o estado que se deseja restabelecer. Mas será que se deve 
considerá-lo normal porque é visado como fim a ser atingido 
pela terapêutica, ou, pelo contrário, será que a terapêutica o 
visa justamente porque ele é considerado como normal pelo 
interessado, isto é, pelo doente? Afirmamos que a segunda 
relação é a verdadeira. (p. 48)

A aluna parece estar apoiada no princípio da normalização, ou seja, o 
aluno com deficiência deve desenvolver as habilidades que lhe faltam para 
ter as mesmas capacidades que as minhas, visando à normalização. Esta 
premissa também é percebida no discurso de Isabel, que está disposta a 
receber um colega com deficiência, mas de maneira a ele ser condicionado 
por regras impostas por ela (que ele ande, fale, esteja pronto e daí então 
poderá frequentar este espaço). 

Neste caso, o aluno com deficiência, é visto como alguém de fora, 
alguém que busca constantemente ser aceito e, para isso, precisa se moldar 
às regras impostas. Estas mesmas imposições aparecem tanto no desenho 
como no discurso de Yara, como podemos perceber na figura 2 e no quadro 
15, respectivamente:
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Figura 2 - Desenho de Yara referente ao curta-metragem “Cordas”

Acervo da pesquisadora.

Após a entrega do desenho de Yara referente ao personagem do curta-
metragem, a aluna foi convidada a participar de uma Sessão Reflexiva, como 
se observa no quadro 15:

Quadro 15 - Necessidade de uma intervenção – dados da Sessão Reflexiva 
referente ao desenho do curta-metragem “Cordas” da aluna Yara (YA) 
– Turma A

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

É preciso 
normalizar 

por meio da 
intervenção 
médica para 

a criança com 
deficiência 
ficar mais 

legal.

M2: Yara, o que você desenhou?

YA2: Eu desenhei a casa, a menininha e o 
menininho. O menininho já andando e os dois 
juntos numa casa, mas como irmãos.

(...)

M6: Porque você desenhou ele andando?

YA6: É porque assim ele ficava mais legal.

M7: Você não gostou que ele ficava na cadeira de rodas?

YA7: Eu gostei mas ai, ele:: já foi para outra escola, 
mas ah:: na escola ele sentiu uma coisa estranha, aí eles 
levaram ele para o médico e resolveu fazer ele andar.

M8: Como é que o médico faz isso?

YA8: Ah, ajuda a tentar fazer ele andar e arruma 
as coisas, ah:; as coisas dentro das pessoas.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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No excerto do quadro 15, Yara utiliza um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999), quando escolhe: “Eu desenhei”, “Eu gostei”, 
mostrando-se inserida na ação. No entanto, quando o assunto é referente 
às intervenções que buscam a normalização e o cumprimento de regras, 
escolhe desenhar o personagem do curta-metragem em pé, “porque assim ele 
ficava mais legal” e recorre à Medicina, apresentando um discurso autônomo 
(Bronckart, [1997] 1999) “eles levaram”, “o médico arruma as coisas dentro 
das pessoas”, não se implicando para este processo. 

Para Yara, tanto ela quanto a escola não podem contribuir para esta 
melhora, cabendo à Medicina este papel de “arrumar”, deixando-o normal 
para assim ele “ficar mais legal”, para isso, Yara resolve ir para um mundo ideal 
para resolver o problema fictício (pois ele só apareceu no curta-metragem) 
que está diante dela. 

A pergunta que nos cabe fazer a partir do excerto do quadro 15 é: que 
tipo de inclusão é esta que impõe ao aluno com deficiência uma aceitação 
determinada pelas regras dos considerados “normais”?

O fato é que para existir uma inclusão de fato, seria necessário que 
nos entendêssemos como um coletivo que não apresenta esta ou aquela 
diversidade ou deficiência, mas que nos entendêssemos pelo conceito da 
diferença.

Os excertos deste subcapítulo nos fazem pensar sobre as questões 
de uma escola que tem o processo de inclusão de alunos com deficiência 
instituído há mais de 40 anos. Atualmente, estão matriculados 19 alunos com 
deficiência; no entanto, foi possível observar em alguns relatos a postura da 
integração, principalmente no que se refere ao adequar-se à norma imposta, 
sem que a sociedade precise se adequar.

Nesse sentido, esta função cabe ao aluno que se encontra distante da 
regra imposta da “normalidade”, cabendo acrescentar que “[...] a integração 
pouco ou nada exige da sociedade em termos de modificações de atitudes, 
de espaços físicos, de objetos e de práticas sociais” (Sassaki, 1997, p. 35). 
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Atribuímos tal sentido ao discurso de dois alunos que condicionam 
sua convivência com o aluno com deficiência à possibilidade de este ser 
“consertado”, isto é, o aluno com deficiência estaria apto para a convivência 
após a ajuda do outro ou da Medicina. Evidencia-se, assim, a tentativa 
de deixá-lo o mais parecido com a norma padrão imposta, como refere 
o documento da “Política Nacional de Educação Especial”: “oferecer, aos 
portadores de necessidades especiais, modos e condições de vida diária o mais 
semelhante possível às formas e condições de vida do resto da sociedade” 
(Política Nacional de Educação Especial, 1994, p. 22).

Ao contrário desta política de “normalizar”, poder-se-ia ter uma 
inclusão que rompesse com a norma e ao invés de apontar onde se deseja 
chegar, sendo cada vez mais próximo das pessoas consideradas “normais”, 
pudesse promover um movimento de entendimento das diferenças.

3.1.4 Visão deficitária da deficiência

Os estudos sobre a defectologia realizados por Vygotsky vão contra a 
visão deficitária da deficiência (olhar para a falta), para se concentrar na visão 
da diferença.O autor reforça sua posição sobre a educação de crianças com 
deficiênciaquando afirma:“a criança, cujo desenvolvimento é complicado 
por um defeito, não é simplesmente menos desenvolvida do que seus colegas 
normais, é uma criança desenvolvida de outra maneira”(Vygotsky, [1924-
1934] 2013, p.03). Percebe-se, no discurso de André, aluno da Turma B, 
que existe uma visão ainda centrada na deficiência e não na diferença, como 
se observa no quadro 16:
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Quadro 16 - A aluna é somente transportada – dados da Sessão Reflexiva 
referente à entrevista do aluno André (AN) – Turma B

Tema Significação Exemplo

A compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

A aluna com 
deficiência 
precisa ser 

transportada e 
essa é a função 
do colega que 
“cuida” dela.

M32: Quais foram as suas tarefas como 
ajudante?

AN32: No primeiro ano...

M33: Não, neste ano.

AN33: Ah, cuidar da Lúcia.

M34: Cuidar da Lúcia é uma das tarefas?

AN34: É.

M35: Quem é Lúcia?

AN35: É a...é a...é a que fica na cadeira de 
rodas. ((fala num tom de voz mais baixo do que 
o habitual)).

M36: Ela fica na cadeira de rodas? 

AN36: Hru, hru. ((movimenta a cabeça 
positivamente))

M37: Tá, e qual é a tarefa do ajudante?

AN37: É ficar levando a Lúcia.

M38: Levando pra onde?

AN38: Para os lugares que a gente vai.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No excerto do quadro 16, André utiliza um discurso implicado quando 
escolhe: “cuidar da Lúcia”, “é ficar levando a Lúcia”, “é a que fica na cadeira 
de rodas”, pois apresenta uma referência direta aos parâmetros da ação de 
linguagem, como também apresenta um discurso implicado quando escolhe: 
“para os lugares que a gente vai”. Devemos reiterar que a criança fala o que 
ela aprende em casa, na escola, na sociedade em geral, visto que tudo o que 
é internalizado parte como resultado das interações sociais.
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Entendemos que André atribui à Lúcia somente a sua deficiência 
quando escolhe: “é a que fica na cadeira de rodas” “tarefas do ajudante é ficar 
levando a Lúcia”. André desta forma atribui as tarefas do ajudante a cuidar 
da Lúcia, sendo que as atribuições são muitas outras (fazer a chamada, 
recolher as tarefas, ser apoio para a professora), porém percebemos que 
André se sente motivado a ser ajudante pois, neste dia, pode ter um contato 
maior com Lúcia. 

Notamos, então, em seu discurso as consequências sociais que estão 
por trás da deficiência da aluna, como explicado por Vygotsky “o que decide 
o destino da personalidade, em última instância, não é o defeito em si, 
mas suas consequências sociais, sua realização sociopsicológica” (Vygotsky, 
[1924-1934] 2013, p. 44-45].

A influência que o social tem na constituição do sujeito foi amplamente 
investigada por Vygotsky em toda sua teoria, sendo que postula:

Um processo interpessoal (entre pessoas) é transformado 
num processo intrapessoal (no interior da pessoa). Todas 
as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas 
vezes: primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; 
primeiro entre pessoas (interpsicológica) e, depois, no interior 
da criança (intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a 
atenção voluntária, para a memória lógica e para a formação 
de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das 
relações reais entre indivíduos humanos (Vygotsky, [1930] 
2004, p.214).

O que queremos refletir sobre este conceito é que tanto o aluno 
André, quanto os demais alunos que convivem com a aluna Lúcia, estão 
criando noções sobre estas diferenças entre eles: primeiramente, através da 
interação (interpsicológica) e, depois, internamente (intrapsicológica), sendo 
que é a partir destas interações que estas funções psicológicas superiores são 
construídas. Cabe à escola, neste aspecto, desenvolver estratégias para que 
os alunos sem deficiência não criem uma visão deficitária desta interação, 
atribuindo à Lúcia apenas as suas faltas, mas que possam entender esta 
interação pelos olhos das diferenças pautadas na diversidade. 
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Uma visão ainda mais centrada na deficiência é apontada por Vicente 
no quadro 17:

Quadro 17 - A aluna parece um bebê – dados da Sessão Reflexiva referente 
à entrevista do aluno Vicente (V) – Turma B

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Deficiência 
associada com 
imaturidade

M4: É... outras crianças vieram aqui e me 
contaram de outras ocupações do ajudante do 
dia, por exemplo...

V4: Ai, e também... eu acho que... e o ajudante 
do dia também cuida da Lucinha.

M5: Ah, era isso mesmo que eu ia te dizer. Quem 
é a Lucinha?

V5: Lucinha é aquela... é... aquela menina que 
parece uma bebê, que fica na cadeira de rodas.

M6: Ah, ela parece uma bebê? Ah... e o ajudante 
do dia tem que fazer o que com ela?

V6: Tipo... fica ajudando ela.

M7: Fazendo o que com ela? Ajudando a fazer 
o que?

V7: Tipo, no dia do ajudante você... ela na 
cadeira de rodas, eles... ela... eles levam até... 
até a merenda, no café e também ajuda a fazer 
algumas atividades com ela.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No excerto do quadro 17, Vicente utiliza-se de “eu acho que”, 
demonstrando um discurso implicado (Brockart, [1997] 1999) no qual se 
aproxima da ação, utilizando-se de verbos de atitude proposicional (Kock, 
2000) com verbo “achar”, como quem diz: “eu penso desta forma” ou 
“eu acredito nisso”. Vicente também utiliza-se de um discurso autônomo 
(Bronckart, [1997] 1999) “o ajudante do dia”, “é... aquela menina”, “fica 
ajudando ela”, “, eles... ela... eles levam”, escolhendo não se implicar na ação, 
mantendo distância do que é exposto, apesar de desempenhá-la quando é 
o ajudante do dia.
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Vicente, ao se referir à aluna Lúcia, lhe atribui uma limitação centrada 
na sua deficiência e, ainda mais, lhe confere uma condição de diminuição 
quando se refere a ela como “é aquela menina que parece um bebê, que fica 
na cadeira de rodas”. Vicente, assim como os outros dois alunos citados 
anteriormente, atribuíram à presença de Lúcia, o ‘ser conduzida’ pois, nas 
falas do aluno, “eles levam (...) ela”. 

Quando questionado na Sessão Reflexiva de sua entrevista sobre o fato de 
ter considerado a aluna de 8 anos de idade como um bebê, Vicente nos explica:

Quadro 18 - A aluna parece um bebê – dados da Sessão Reflexiva referente 
à entrevista do aluno Vicente (V) – Turma B

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Deficiência 
associada à 

imaturidade

M27: Ah, ela e todo mundo, né. Você também 
quando acabar o quinto ano você vai mudar de 
escola, não vai? A Lúcia também. É que eu fiquei 
pensando uma coisa que você me disse assim: é 
que ela parece um bebê?

V27: É, ela parece mais ou menos, mas... (6 
segundos) ela PARECE um bebê, mas como... 
mas nem tanto, como... ela parece um bebê de 3 
aninhos, de 3 anos.

M28: Ela parece uma bebê de 3 anos?

V28: Mas ela na verdade tem 8 ((anos)).

M29: E qual que é a razão disso, de ela parecer 
que tem 3 anos?

V29: É porque ela é pequena.

M30: Ela é pequena? O que você pensa disso dela 
ser pequena?

V30: É porque no dia que eu vi ela, no primeiro 
dia que eu vi a Lucinha, eu pensava que ela era 
do prézinho.

M31: Ah, você pensou que ela era do prézinho?

V31: Aí quando eu vi ela, ela era do terceiro 
ano... agora.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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No excerto do quadro 18, Vicente utiliza-se de um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999), quando escolhe: “eu vi”, “eu pensava”, atribuindo 
proximidade na ação. Utiliza-se também de verbos de atitude proposicional 
(Koch, 2000) quando diz: “eu pensava”, no sentido de indicar “acreditar” 
que a aluna era do Ensino Infantil.

Vicente aponta que o motivo de ter atribuído à Lúcia uma condição 
de bebê é porque “ela parece um bebê de 3 aninhos, de 3 anos” e justifica que 
esta atribuição se deu pois considera “a aluna pequena16”. Para Vicente, a 
diferença de Lúcia é colocada na sua condição física (não andar, não falar, 
não fazer as tarefas parecidas com as dele) que a coloca numa condição de 
inferioridade social que, segundo Vygotsky ([1924-1934] 2013), projeta 
como uma anormalidade social de conduta e influencia a relação entre as 
pessoas envolvidas nesta interação, como apontado pelo autor:

Qualquer defeito [...] influencia, acima de tudo, no 
relacionamento com as pessoas. [...] Mesmo na família, 
as crianças cegas e surdas recebem tratamento exclusivo e 
incomum, diferente do que é dado às outras crianças. [...] 
E isso ocorre não apenas nas famílias em que essa criança é 
considerada um fardo pesado ou punição, mas também nas 
famílias em que a criança cega é cercada por amor dobrado, 
atenção superprotetora (Vygotsky, [1924 – 1934] 2013, p. 53). 

As características da aluna Lúcia projetam em Vicente um entendimento 
de que “se ela não anda e não fala, portanto não pode ter 8 anos como eu”, 
mesmo o aluno sabendo que a aluna tem 8 anos. Outro aluno que aponta a 
condição física do personagem com deficiência do curta-metragem como um 
impedimento para algumas tarefas é Pietro, como se observa no quadro 19:

16 A aluna não aparenta ser pequena ou infantil como um bebê, possuindo tamanho correspondente 
a uma criança da idade dela, porém é uma pessoa em cadeira de rodas.
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Quadro 19 – Ele não brinca tão direito assim – dados da Sessão Reflexiva 
referente à Atividade Norteadora “Cordas” do aluno Pietro (P) – Turma B

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Sentimento 
de tristeza por 
reconhecer a 
limitação do 

outro

Falta de 
reconhecimento 
da brincadeira 
adaptada como 
uma das formas 

de brincar

Reconhecimento 
de que brincar 

com adaptações 
traz felicidade 
para o aluno

M2: Você escreveu assim pra mim, está escrito 
assim: O que você sentiu ao assistir o filme? 
Qual foi seu sentimento? Você escreveu que você 
sentiu tristeza, porque o menino não se mexe, 
que você quase chorou. Por que você quase 
chorou quando assistiu o filme?

P2: Tristeza.

M3: Você sentiu uma tristeza?

M6: Tem algum jeito que pode ser diferente 
desses que você está acostumado de brincar, sabe 
por quê? Porque eu olhei o menino brincando, 
ele brincou com a corda...

P6: Bola!

M7: E ele... será que ele estava feliz quando ele 
brincou daquilo?

P7: Estava, muito.

M8: Então, se ele estava feliz, ele aprendeu um 
outro jeito de brincar. Será que isso não é bom?

P8: Muito.

P3: O menino não brinca direito.

M4: Não brinca? Mas ele não brincou com a 
menina lá do filme?

P4: Brincou, mas ele não brinca tão direito 
assim.

M5: Mas será que só tem um jeito de brincar, 
Pietro?

P5: ...

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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No excerto do quadro 19, Pietro utiliza-se de um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999), encontrado na série: “O menino não brinca direito”, 
“Brincou, mas ele não brinca tão direito assim”, referindo-se a um menino 
específico, o personagem com deficiência do curta-metragem assistido. 
Pietro apresenta muita sensibilidade em seu discurso em que se entristece 
ao assistir ao curta-metragem “Cordas”, associando que brincar da maneira 
como o menino brinca no filme (com adaptações) não significa brincar “tão 
direito assim”, mas após ser questionado vai mudando seu posicionamento 
podendo enxergar outra forma de existir no mundo. 

Pietro utiliza-se também de verbos de atitude proposicional (Koch, 
2000) quando escolhe: “Acho que sim” e “Acho boa ideia”, indicando que 
acredita ser possível a intervenção com a aluna Lúcia. 

Todo o discurso apresentado nos aponta para a reflexão de Leontiev 
(1978) a respeito de que é através do brincar que a criança experimenta 
se conscientizar dos elementos que compõe a humanidade. Assim, ainda 
que não tenha idade para dirigir um carro, é possível, mediante a atividade 
lúdica, que a criança passe por esta experiência, e afirma: 

[...] um jogo não é uma atividade produtiva; seu alvo não está no 
resultado, mas na ação em si mesma. O jogo está, pois, livre do 
aspecto obrigatório da ação dada, a qual é determinada por suas 
condições atuais, isto é, livres dos modos obrigatórios de agir ou 
de operações. Só no brinquedo as operações exigidas podem ser 
substituídas por outras e as condições do objeto, com preservação 
do próprio conteúdo da ação (Leontiev, 1978, p.122). 

Leontiev entende o brincar como a principal atividade no desenvolvimento 
da criança, pois pelo lúdico ocorrem “as mais importantes mudanças no 
desenvolvimento psíquico que preparam o caminho da transição da criança 
para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento” (Leontiev, 1978, p. 
122). Vygotsky ([1930] 2004, p. 110) complementa que a brincadeira, mesmo 
quando livre e não estruturada, apresenta regras, e afirma: “A situação imaginária 
de qualquer forma de brinquedo já contém regras de comportamento”. Quando 
paramos para analisar os apontamentos feitos por Pietro (“Brincou, mas ele não 
brinca tão direito assim”), o aluno está se referindo às regras impostas cultural, 
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social e historicamente sobre o brincar, pois no curta-metragem “Cordas”, o 
menino está em uma cadeira de rodas e é desafiado a jogar bola de uma forma 
flexibilizada pela mediadora, a menina Maria. 

O que se pode perceber é que a Sessão Reflexiva com o aluno Pietro o 
levou a uma reflexão quanto às possibilidades relativas ao brincar para o aluno 
com deficiência, apontadas como condicionadas a uma situação hipotética 
(analisando os acontecimentos do curta-metragem) e, posteriormente, 
trazidas para a situação real da sua sala de aula em que concorda com novas 
formas de brincar com a aluna com deficiência. 

Enquanto partícipes de uma política de Educação Inclusiva (Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146, de 6 de julho de 2015), 
deveríamos voltar nossos olhos a uma reflexão sobre a atenção que dedicamos 
para os alunos sem deficiência. Isto é, quanto às construções de conceitos e 
julgamentos perante o convívio com alunos com deficiência inseridos em suas 
salas de aula. Precisaríamos direcionar nossas ações, como citado por Vygotsky, 
rumo a uma reeducação dos que enxergam (ampliando o conceito das pessoas 
sem deficiência); que “estes devem mudar sua atitude em relação à cegueira 
e aos cegos. A reeducação do vidente representa uma tarefa pedagógica social 
de enorme importância” (Vygotsky, [1924-1934] 2013, p. 86).

Tomando por base a citação de Vygotsky e apoiando-se em seu capítulo 
2, da igualdade e da não discriminação, artigo 5, da referida lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência, temos: “A pessoa com deficiência 
será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
tortura, violência, crueldade, opressão e tratamento desumano degradante” 
(Lei nº 13.146, 2015). 

Nos excertos que compõem este conteúdo temático, expusemos a visão 
deficitária da deficiência presentes nos discursos de quatro alunos, os quais nos 
explicitam de que maneira os alunos sem deficiência enxergam e concebem 
a diferença. Deveria ser uma tarefa das escolas que se consideram inclusivas 
não só focar na tarefa de ensinar ou flexibilizar os currículos dos alunos para 
que eles sejam inclusos, como também se preocupar em debater o assunto de 
como ocorrem as interações na escola com todos os alunos, buscando uma 
visão não centrada da deficiência, mas centrada na diferença entre os alunos. 
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3.1.5 Emoção como organizador interno do comportamento

A partir da interação com o outro, somos afetados pelo estatuto 
emocional, gerando modificações no comportamento e na linguagem. 
Segundo Vygotsky ([1926] 2003, p. 139), “as emoções são esse organizador 
interno das nossas reações, que retesam, excitam, estimulam ou inibem essas 
ou aquelas reações. Desse modo a emoção mantém seu papel organizador 
interno do nosso comportamento”. Pode-se perceber o comportamento 
alterado de Ema quando questionada sobre a presença de alguém diferente 
dela na sala de aula no quadro 20:

Quadro 20 - Discurso Evasivo – dados da entrevista da aluna Ema 
(EM) – Turma A

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Dificuldade 
em admitir a 
diferença do 

colega

M29: Você acha que tem alguém lá na sua sala 
que é diferente de você?

EM29: Tem.

M30: Quem?

EM30: O Fábio.

M31: Por que o Fábio é diferente?

EM31: É:: hum:: hum::

M32: Que?

EM32: O Fábio ((fala num tom mais baixo do 
que o habitual)), ele é muito legal mesmo, e é só 
um pouquinho mais...

M33: O que?

EM33: Mais assim boa e um pouco bravo com o 
meu irmão, que o meu irmão...

M33: Não, mas espera um pouquinho, a gente 
estava falando do Fábio.

EM33: Ah...

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.



118 | “TODO MUNDO TEM UM PROBLEMINHA”

No excerto do quadro 20 referente à entrevista com a aluna Ema, 
podemos observar o uso de um discurso implicado (Bronckart, [1997] 
1999): “ele (referindo-se a Fábio) é muito legal”, “o meu irmão”, que escolhe 
se implicar na ação. A criança prefere este tipo de referência dêitica não 
explícita (Bronckart, [1997] 1999, p. 155), pois a pesquisadora a questiona 
sobre algo difícil de relatar, visto que percebe a diferença no colega. Assim, a 
aluna utiliza-se de muitos subterfúgios na tentativa de não entrar no assunto 
proposto (a diferença na sala de aula)e dele fugir “Mais assim boa e um pouco 
bravo com o meu irmão, que o meu irmão...”, falando num tom de voz mais 
baixo do que o habitual quando indica que o aluno diferente da sua sala é 
o Fábio. Ema apresenta, ainda, uma alteração de entonação em seu discurso 
(Koch, 2000), ‘fugindo’ do assunto e falando mais baixo do que o normal, 
pois percebe que o que vai falar está interditado, ou seja, que não se tem o 
direito de dizer tudo, em qualquer circunstância. (Foucault, [1970] 1996)

A pergunta conclusiva não aparece neste excerto, pois a continuação 
deste trecho está presente no quadro sobre compensação social, o qual 
receberá uma análise específica. Vale ressaltar, neste momento, que Ema é 
a única aluna da Turma A que percebe esta diferença. 

Toda emoção é um chamamento à ação ou uma renúncia a ela. 
Nenhum sentimento pode permanecer indiferente e infrutífero no 
comportamento. Ao sermos afetados, se alteram as conexões iniciais 
entre mente e corpo, pois os componentes psíquicos e orgânicos 
da reação emocional se estendem a todas as funções psicológicas 
superiores iniciais em que se produziram, surgindo uma nova 
ordem e novas conexões (Vygotsky, [1926] 2003, p. 139).

Todas as manifestações de Ema ao se esquivar da pergunta mostram 
o quanto está afetada pelo assunto da diferença. Poderemos perceber, em 
outros excertos, quais as implicações desta interação que, neste momento, 
apareceu de forma emocional. 

Nos excertos que compõem este conteúdo temático sobre a emoção 
como organizador interno do comportamento, elencamos uma aluna que 
explicita as alterações na linguagem (se esquivando da resposta ou falando 
num tom de voz mais baixo do que o habitual) de forma a entendermos a 
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colocação de Vygotsky ([1926] 2003, p. 47) ao chamar reações de formas 
básicas do comportamento humano, como “resposta do organismo provocada 
por qualquer estímulo”. 

3.1.6 Responsabilidade de todos

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (também conhecido como 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº13.146/2015), em seu 
parágrafo único do art. 27: “É dever do Estado, da família, da comunidade 
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação”. 

Destarte, temos que todos devem estar envolvidos na inclusão de 
alunos com deficiência: o Estado, o qual abarca as responsabilidades legais 
da inserção, matrícula e qualidade no ensino de alunos com deficiência; a 
família, que tem a obrigação de ser parceira na escola na busca de melhores 
condições de permanência de seus filhos; a comunidade escolar, que deve 
entender que o aluno com deficiência não é somente responsabilidade de 
determinado professor, mas de todos os envolvidos na escola (gestores, 
professores, funcionários, alunos sem deficiência); e o entorno da escola, 
que também tem uma obrigação social de promover a inclusão deste aluno 
de forma que suas necessidades sejam atendidas. 

Desta forma, não só o professor da sala de aula deveria ser 
responsabilizado pelos sucessos ou fracassos destes alunos, mas todos os 
inseridos na sociedade, como encontrado na Declaração de Salamanca (1994):

Cada escola deveria ser uma comunidade coletivamente 
responsável pelo sucesso ou fracasso de cada estudante. O 
grupo de educadores, ao invés de professores individualmente, 
deveria dividir a responsabilidade pela educação de crianças 
com necessidades especiais. Pais e voluntários deveriam ser 
convidados a assumir participação ativa no trabalho da escola. 
Professores, no entanto, possuem um papel fundamental 
enquanto administradores do processo educacional, apoiando 
as crianças através do uso de recursos disponíveis, tanto dentro 
como fora da sala de aula (Declaração de Salamanca, 1994, p. 10).
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Com base nestes pressupostos, observamos o quadro 21:

Quadro 21 - Aluno é só da sala de aula – dados da Sessão Reflexiva 
referente ao curta-metragem “Cordas” do aluno Gustavo (G) – Turma B

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

A responsabi-
lidade deveria 
ser de todas as 

pessoas

Ajudar é bom

M20: Você já viu algo parecido, alguém que 
tenha feito alguma coisa assim pra ajudar uma 
pessoa que tenha deficiência, alguém que tenha 
cadeira de rodas, você já viu alguém ajudando?

G20: Hum::... é... eu só vi... o... eu num... eu só vi 
a... alguém ajudando a Lucinha... é hum... eu só vi 
nós ajudando, mas eu não vi mais ninguém não.

M21: Ah, vocês da sala?

G21: Só. Mas eu não vi mais ninguém assim 
ajudando assim.

M22: E o que você acha disso? 

G22: Ah, hum... disso?

M23: É, que só vocês que ajudam?

G23: Bom.

M24: É bom que só vocês ajudam?

G24: Eles também.

M25: Eles poderiam ajudar?

G25: Hru hru. ((movimenta a cabeça 
positivamente))

M26: Outras pessoas ajudar a Lucinha. Como 
que poderia ser? 

G26: Outras pessoas ajudar a Lucinha? ((fala 
num tom de voz mais baixo do que o habitual))

M27: Outras crianças de outras salas poderiam 
ajudar?

G27: Sim.

M28: Como que eles poderiam fazer?

G28: Ajudar ela... a desenhar que ela não sabe.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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No excerto do quadro 21, Gustavo relata que só percebe que os alunos 
da sua sala de aula ajudam a aluna com deficiência e que demais pessoas 
da escola também poderiam ajudar: “Mas eu não vi mais ninguém assim 
ajudando assim”, estabelecendo um discurso implicado (Bronckart, [1997] 
1999): “eu só vi nós ajudando, mas eu não vi mais ninguém não”. 

O discurso estabelecido por Gustavo é um assunto que permeia 
muitas reuniões de professores por se tratar da responsabilidade de ter um 
aluno com deficiência na escola regular. Afinal, este aluno é da escola ou da 
professora? Todos temos implicações e responsabilidades com este aluno ou 
esta é uma tarefa da sua professora?

Como visto anteriormente no documento do MEC, publicado em 
2006, intitulado “A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais 
especiais: deficiência física17”, as unidades escolares deverão prever necessidades 
e mudanças de ações que levem em conta os seguintes aspectos: 

• a responsabilidade de todos os elementos da sociedade 
para com todos os alunos; 

• a formação de todos os educadores para todos os alunos; 
• o compromisso de todos os âmbitos do sistema educacional 

para a construção de uma sociedade para todos;
• além de construção de um currículo integrado para 

todos [...]; 
• o compartilhamento de recursos e serviços comunitários 

[...]; 
• o acesso às tecnologias apropriadas como apoio e 

complementação para os avanços das aprendizagens para 
todos; 

• o fortalecimento da política educacional favorecendo as 
ações de compromissos e valorização da educação para 
todos (Manual, 2006, p. 28-29).

17 Usaremos como base este referencial porque a aluna Lúcia apresenta uma deficiência física e na 
Lei Brasileira de Inclusão não é abordado este tema.
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Como se percebe no referido documento, a responsabilidade é atribuída 
a todos, à sociedade e ao sistema educacional. Desta forma, o questionamento 
do aluno Gustavo, de 8 anos de idade, sobre seu estranhamento de que 
somente os alunos da sua sala ajudam a aluna com deficiência nos alerta 
para esta discussão: o aluno com deficiência é um aluno da escola ou da 
professora que o recebeu? 

Para o aluno Gustavo, de oito anos, e para o referencial sobre Educação 
Inclusiva publicados no Brasil (Maual, 2006), a responsabilidade para com 
os alunos com deficiência deveria ser de todos.

Percebe-se, através deste relato, que se houvesse implicação de outras 
pessoas, a situação poderia ser diferente: “todos os problemas que parecem 
ser absolutamente insolúveis [...] acabam sendo solucionáveis na medida em 
que outro ser humano [e a sociedade como um todo]é levado a vivenciar 
um cenário” (Vygotsky, [1924 - 1934] 2013, p. 85).

3.1.7 Compensação Social

Vygotsky elabora o conceito de compensação social, tirando o foco 
no defeito, no biológico e entendendo a pessoa como um todo, concebendo 
também suas potencialidades no âmbito educacional, com foco nos processos 
sociais de desenvolvimento e de formação da personalidade (Dainez & 
Smolka, 2014).

Um exemplo de compensação social pode ser observado no quadro 22:
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Quadro 22 – A diferença é bonita/dados da entrevista da aluna Ema 
(EM) – Turma A

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

A diferença é 
bonita

M34: O que o Fábio tem de diferente?

EM34: É:: O Fábio, ele é engraçado, muito gentil 
quando, da primeira vez que eu vim pra escola eu 
falei assim: Nossa, o Fábio é muito legal. (...)

M41: E ele é diferente de você porque ele tem o 
olho daquele jeito?

EM41: É mas eu gosto dele.(...)

M57: Você falou pra mim não é, que o Fábio 
tem o olho daquele jeito e ele perguntou se você ia 
gostar dele, MESMO se ele tivesse o olho daquele 
jeito.

EM57: Eu gosto.

M58: Você gosta, mesmo ele tendo o olho daquele 
jeito não é? Você achou só estranho a pergunta 
não é?

EM58: É eu até acho o olho dele daquele jeito 
bonito.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No excerto do quadro 22, Ema apresenta um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999) quando utiliza: “eu vim pra escola”, “eu falei”, “eu 
gosto dele”, “eu até acho”, no qual demonstra proximidade e envolvimento 
com a ação. Ema também se utiliza de modalizações apreciativas (Fidalgo, 
2018) quando escolhe “Eu gosto”, referindo-se ao mundo subjetivo. A aluna 
utiliza-se também de verbos de atitude proposicional (Koch, 2000) quando 
diz: “É eu até acho o olho dele daquele jeito bonito”, atribuindo ao seu discurso 
um caráter de “eu até acredito que o olho dele (daquele jeito) é bonito”. 

Ema atribui muitas qualidades ao aluno com deficiência (como citado 
anteriormente), utilizando de maneira recorrente uso de “É, mas eu gosto 
dele”, que neste caso é usada como uma conjunção coordenativa que contrasta 
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uma interpretação; e “É, eu até acho o olho dele daquele jeito bonito”, quando 
usa uma locução prepositiva que expressa uma ideia contrária em relação ao 
restante da frase (acho o olho dele bonito). As palavras, mas e até, podem ser 
substituídas por um entendimento de “apesar do olho dele, eu gosto dele”, 
demonstrando que reconhece e percebe a diferença em seu colega, mas que 
esta diferença em nada o desmerece ou o inferioriza, pois confere muitas outras 
características ao amigo, como “O Fábio, ele é engraçado, muito gentil quando, 
da primeira vez que eu vir pra escola eu falei assim: Nossa, o Fábio é muito legal”.

Podemos perceber, no excerto discutido nesta subcapítulo, o quanto 
a relação de Ema com Fábio está contaminada por um discurso apoiado na 
compensação social que retira o sentimento de inferioridade do subjetivo 
(de Fábio) e o coloca como construção social elaborada nos seus processos de 
desenvolvimento que contribuem para a formação da sua personalidade: “as 
oportunidades objetivas produzidas na coletividade é que merecem destaque 
na ideia de compensação e não o sentimento subjetivo de inferioridade”. 
(Dainez & Smolka, 2014, p. 1103)

3.1.8 Interação 

O conceito de ambiente escolar adequado contempla a interação 
entre alunos, favorecendo o seu desenvolvimento global, como apontado 
no manual O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns 
da Rede Regular quando indica que

[...] ambiente escolar mais adequado para se garantir o 
relacionamento dos alunos com seus pares de mesma idade 
cronológica e para a estimulação de todo o tipo de interação 
que possa beneficiar seu desenvolvimento cognitivo, motor, 
afetivo (Manual, 2004, p. 08).

Um dos grandes postulados da teoria socio-histórico cultural está 
alicercadona compreensão de que as Funções Psicológicas Superiores 
(aquelas que não são herdadas pelo biológico) tem sua origem a partir do 
desenvolvimento social, ou seja, a partir das interações sociais. Para Vygotsky 
“[...] todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 
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primeiro, no nível social, e, depois no nível individual; primeiro entre 
pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica)” 
(Vygotsky, [1930], (2004), p. 64). 

A escola regular que tem alunos com deficiência matriculados torna-se 
o espaço de interação no qual os alunos sem deficiência criam relações de 
amizade, cuidado e afeto com o aluno com deficiência, sendo primeiro no 
nível social e depois no nível individual. 

Nas palavras de Vygotsky ([1934], 2010):

As funções psicológicas superiores da criança, as propriedades 
superiores específicas ao homem, surgem a princípio como 
formas de comportamento coletivo da criança, como formas de 
cooperação com outras pessoas, e apenas posteriormente elas se 
tornam funções interiores individuais da própria criança (p.699).

Uma das formas de cooperação com outras pessoas, está exemplificada 
no quadro 23: 

Quadro 23 - Uma forma de cooperação – dados da Sessão Reflexiva 
referente à entrevista do aluno Antonio (AT) – Turma A

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Se todo 
mundo estuda 
junto, todos 
aprendem

M59: O que acontece se estudar alunos que 
sabem junto com alunos que não sabem? O que 
acontece?

AT59: Mas não tem problema isso, porque o 
aluno que sabe vai ensinar o outro aluno.

M60: E o que isso tem de bom?

AT60: Aí os outros alunos têm que aprender 
com, aprender com ele, junto.

M61: Isso é bom?

AT61: É. 

M62: E o que isso tem de ruim?

AT62: Tem nada de ruim.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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No excerto do quadro 23, Antonio utiliza-se de um discurso autônomo 
(Bronckart, [1997] 1999) quando escolhe: “o aluno que sabe vai ensinar o 
outro aluno” e “os outros alunos têm que aprender com, aprender com ele”, 
preferindo distanciamento nesta ação, não se implicando, dando a entender 
que a ação vai acontecer com “os outros” com “o aluno”, não com ele, usando 
uma generalização. Antonio também se utiliza de uma modalização deôntica 
(Bronckart, [1997] 1999; Fidalgo, 2018) quando diz: “os outros alunos têm 
que aprender”, atribuindo a obrigação social e razões para o agir. 

O aluno não coloca os professores como os únicos detentores dos 
saberes/mediadores, mas focaliza os próprios alunos como mediadores de 
sua Zona de Desenvolvimento Proximal que, segundo Vygotsky ([1934] 
2009), estabelece-se como um processo de colaboração que aproxima os 
aprendizados, fazendo com haja uma intervenção entre aquele que ainda 
não sabe (aprendiz) e o par mais experiente para aquela tarefa (Vygotsky, 
[1934] 2009). 

Desta forma, Antonio não atribui esta demanda ou responsabilidade 
para os professores (como os únicos que podem ser mediadores num espaço 
de aprendizagem), pois acredita que existem trocas entre colegas da mesma 
idade que podem ser benéficas para o aprendizado de alunos que estejam 
em fases de aprendizado ou desenvolvimento diferentes. 

A interação que traz felicidade é apontada por Leonardo H. da Turma 
B, como no apontado do quadro 24:
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Quadro 24 - Interação traz felicidade – dados da Sessão Reflexiva referente 
à entrevista do aluno Leonardo H. (LH) – Turma B

Tema Significação Exemplo

A compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Interagir com 
a colega com 
deficiência 

traz felicidade

M6: Hum, o que mais que é a tarefa do ajudante 
do dia?

LH6: Ajudar a Lúcia, também.

M7: Ah, ajudar a Lúcia. Quem é Lúcia?

LH7: A Lúcia é da minha sala.

M8: Quem é essa menina?

LH8: A que anda de cadeira.

M9: Ah, ela vai de cadeira de rodas?

LH9: Hru hru. ((movimenta a cabeça 
positivamente))

M10: Ah, tá. E ajudante do dia tem que fazer o 
que com a Lúcia?

LH10: Ajudar.

M11: Fazer o que? Ajudar a fazer o que?

LH11: Ah::... É::... fazer brincadeiras com ela.

M12: Fazer brincadeiras como? Me explica, não sei.

LH12: Fazer um show de fantoche...

M13: Brincar de fantoche com ela. O que mais?

LH13: É... ler um livro.

M14: Ler um livro... você já foi ajudante do dia, 
e você fez essas coisas?

LH14: Fiz.

M15: Como foi? 

LH15: Foi legal, e eu me senti muito feliz...

(...)

M19: E por que você ficou feliz ao ajudar a 
Lúcia?

LH19: Que eu::... eu gosto de ajudar pessoas.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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No excerto do quadro 24, Leonardo utiliza-se de um discurso 
implicado (Bronckart, [1997] 1999) quando escolhe: “eu me senti” e “eu 
gosto”, demonstrando envolvimento e proximidade na ação. Leonardo 
também se utiliza de modalizações apreciativas “eu gosto de ajudar pessoas”, 
referindo-se ao mundo subjetivo (Fidalgo, 2018). 

Neste excerto, Leonardo atribui ao ajudar as pessoas um sentimento 
de felicidade. Vygotsky ([1934] 2009) acreditava que:

O pensamento não nasce de si mesmo, nem de outro 
pensamento, mas da esfera motivadora de nossa consciência, 
que abarca nossas inclinações e nossas necessidades, nossos 
interesses e impulsos, nossos afetos e emoções (p. 343).

Portanto, a emoção relatada por Leonardo se manifesta mediante a 
interação com a aluna Lúcia no seu convívio social e não somente por vias 
biológicas (orgânicas) sentidas por ele, mas ocorrem na interação (e por 
causa desta) entre ele e alguém que precisa de ajuda. E, para isso, escolhemos 
citar Spinoza, quando nos alerta: “Devemos notar que ao ordenar os nossos 
pensamentos e as nossas imagens, devemos sempre atender ao que há de 
bom em cada coisa, para que sejamos sempre determinados a agir por um 
afeto de alegria” (Spinoza,[1677] 2007, p. 309). 

Este mesmo sentimento está presente no discurso de André, no 
quadro 25:
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Quadro 25 - Ajudar quem é diferente é um ato solidário– dados da 
Sessão Reflexiva referente ao curta-metragem “Cordas” do aluno André 
(AN) – Turma B

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Ajudar a 
colega com 
deficiência é 
bom

Ajudar as 
pessoas com 
deficiência 
a fazerem 
o que não 
conseguem 
sozinhas

M52: E o que tem de igual entre os meninos 
lá da escola, os meninos que não queriam ser 
amigos, e você? O que vocês têm de igual, você e 
aqueles meninos?

AN52: Ah, não... nada... nada... porque eu não 
sei, eu faria... eu... eu ia... se perguntasse quem era 
ele também ia ajudar ele, fazer algumas coisas.

M53: Então você não tem nada de igual dos 
meninos?

AN53: Não.

M54: E o que você tem de diferente?

AN54: É que eu gosto, eu gosto das pessoas e 
também acho legal ajudar alguém diferente.

M55: O que você tem de igual da Maria?

AN55: Ah, ser carinho e também ajudar os 
outros a fazer as coisas que não conseguem.

M56: A única diferença é que você é menino e 
ela é menina. Porque você é igualzinho a Maria, 
sabia? Você também é carinhoso, você também 
ajuda... André, no filme, a Maria faz coisas 
junto com o menino, né? Várias coisas. O que 
você faz junto com a Lúcia?

AN56: Ah, eu ajudo ela a fazer algumas coisas, 
tipo, brincar de fantoche, fazer... pegar um... 
brinquedo. ((fala num tom de voz mais baixo do 
que o habitual))

M57: Tem alguém na sua sala que você conhece, 
que é igual aqueles meninos do filme, que não 
querem ser amigo da Lúcia?

AN57: Eu não conheço... ninguém...

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.



130 | “TODO MUNDO TEM UM PROBLEMINHA”

No excerto do quadro 25, André aponta um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999) quando escolhe: “eu não sei, eu faria...eu... eu 
ia”,“eu gosto”, “eu ajudo ela”, demonstrando estar inserido na ação. André 
também utiliza de modalizações apreciativas (Fidalgo, 2018) “eu gosto das 
pessoas” que se referem à metaverbos ligados ao mundo subjetivo. 

Para refletir sobre a influência das relações nas emoções sentidas pelos 
alunos dos excertos acima, 

Toda emoção é um chamamento à ação ou uma renúncia a ela. 
Nenhum sentimento pode permanecer indiferente e infrutífero 
no comportamento. Ao sermos afetados, se alteram as conexões 
iniciais entre mente e corpo, pois os componentes psíquicos e 
orgânicos da reação emocional se estendem a todas as funções 
psicológicas superiores iniciais em que se produziram, surgindo 
uma nova ordem e novas conexões. (Vygotsky, [1926], 2003, 
p. 139)

A emoção gerada (felicidade) na interação que Leonardo e André têm 
com Lúcia promove um estímulo em direção à reação de ajudar, partindo 
do coletivo para uma ação individual e intrapsicológica. Para estes alunos, 
interagir com Lúcia é um ato prazeroso, que lhes promove felicidade e gosto 
por poder ajudar; assim, esta experiência poderá refletir positivamente na 
construção social destas crianças em adultos mais solidários e que se importem 
com o próximo, o que aparece na fala do aluno André: “Ah, ser carinho e 
também ajudar os outros a fazer as coisas que não conseguem”. Outra aluna 
que refere sentir emoção na interação com a aluna Lúcia é Larissa Bueno, 
percebido no quadro 26:
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Quadro 26 - Interação traz alegria e bem-estar – dados da Sessão Reflexiva 
referente ao curta-metragem “Cordas” da aluna Larissa Bueno (LB) – 
Turma B

Tema Significação Exemplo

A compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Interação traz 
alegria e bem-
estar

M53: No filme, a Maria faz coisas junto com o 
menino, não é?

LB53: Sim.

M54: E você faz coisas junto com a Lúcia?

LB54: Mais ou menos, é porque a gente tem que 
fazer lição.

M55: Eu sei. Mas e no dia do ajudante?

LB55: Ah, no dia do ajudante eu levei ela... foi 
muito bom ficar BEM PERTINHO dela. Muito 
mesmo. 

M56: O que você sentiu?

LB56: Ah, senti emoção, alegria.

M57: No que as outras crianças ajudam a Lúcia? 

LB57: Bom, a Vilma faz ela sorrir, a Vilma... 
e... tem um monte de criança lá que está dando 
MUITO amor pra Lucinha, muito mesmo!

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No excerto do quadro 26, Larissa utiliza um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999) quando escolhe: “eu levei ela”, “senti emoção, 
alegria”, demonstrando estar envolvida na interação com a aluna Lúcia e, 
em alguns momentos, um discurso autônomo (Bronckart, [1997] 1999) 
quando diz: “a Vilma faz ela sorrir”, “um monte de criança”. Neste momento, 
Larissa demonstra distanciamento na relação, no entanto, corresponde à 
pergunta feita pela pesquisadora, buscando saber a respeito do entendimento 
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da aluna perante a ação dos seus colegas de sala na interação com a aluna 
Lúcia. Larissa utiliza-se também de modalizações deônticas (Bronckart, 
[1997] 1999; Fidalgo, 2018) quando usa: “tem que fazer lição”, referindo-se 
às suas obrigações sociais (escolares). 

Larissa traz em seu discurso a emoção e alegria que sente ao conviver 
“de perto” com Lúcia, situando um ambiente de interação, aproximação e 
afeto. Acerca destes pontos, Vygotsky ([1932] 1999) explica:

[...] do ponto de vista da experiência retrospectiva, sensações 
tão importantes, tão consideráveis, que são as que estão mais 
próximas do núcleo da personalidade. Vocês mesmos sabem que 
as sensações mais emotivas são as sensações pessoais internas 
(p. 84).

Para Vygotsky ([1934]2009, p.50), o afeto está intimamente 
relacionado ao cognitivo e ao desenvolvimento da consciência do sujeito, 
considerando a existência de “unidades dos processos afetivos e intelectuais”. 
Nos dois quadros abaixo, podemos perceber o senso de responsabilidade 
e proteção que duas alunas diferentes (Larissa e Leonor) da Turma B têm 
em relação a Lúcia. Quando questionadas sobre o que sentiriam se algum 
aluno da sala tivesse o mesmo comportamento dos alunos que isolaram 
a personagem com deficiência no curta-metragem “Cordas”18, ambas 
respondem da seguinte maneira:

18 Em “Cordas”, o aluno cadeirante é colocado entre dois alunos, que viram as cadeiras para não 
manterem contato com ele. 
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Quadro 27 – Precisa ajudar e proteger as pessoas com deficiência/Sessão 
Reflexiva referente ao curta-metragem “Cordas” da aluna Larissa Bueno 
(LB) – Turma B

Tema Significação Exemplo

A compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Precisa ajudar 
e proteger 

pessoas com 
deficiência

M32: E se tivesse algum menino na sua sala 
que fizessem a mesma coisa que aqueles meninos 
fizeram?

LB32: Ah, aí... eu ia chegar perto, eu ia falar 
assim: ajuda o menino! Porque, porque criança 
assim, né, de cadeira de rodas precisa de ajuda.

M33: Hum, você ia pedir pra ele ajudar?

LB33: Sim.

M34: Você já imaginou se isso acontece com a 
Lúcia?O que ia acontecer?

LB34: Ai, ia ser terrível pra mim porque a 
Lucinha, ela já está conseguindo algumas coisas, 
assim, ela está bem animada. Ah, eu acho que, 
quem fizesse isso com a Lucinha, ia ser... o meu 
coração ia doer muito.

M35: E você ia falar o que para essa pessoa?

LB35: Eu ia falar assim: ó, isso é maltrato, 
precisa ajudar os outros que... eu sei que ele é 
humano, mas você também precisa ajudar ele, 
que ele não fala, mas precisa ajudar.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No excerto do quadro 27, Larissa utiliza-se de um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999) quando diz: “eu ia chegar perto, eu ia falar”, “ia 
ser terrível pra mim”, “eu sei”, o que demonstra envolvimento e proximidade 
da aluna com a ação. A aluna também utiliza de modalizações deônticas 
quando fala: “precisa ajudar os outros”, “precisa de ajuda”, que são pertencentes 
à obrigação social (Bronckart, [1997] 1999; Fidalgo, 2018).
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As palavras de Larissa são permeadas por sentidos e afeto que 
indicam sua constituição como sujeito sócio-histórico cultural, tendo 
passado ao menos um ano da infância na interação com uma colega 
que a emociona: “As palavras desempenham um papel central não 
só no desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução 
histórica da consciência como um todo. Uma palavra é um microcosmo 
da consciência humana” (Vygotsky, [1934] 2009, p.132). Percebe-se, 
nas palavras de Larissa, um espelho da sua consciência quando nos 
aponta responsabilidade e proteção para com. Esse mesmo sentimento 
é partilhado por Leonor (quadro 28):

Quadro 28 – Cuidar de todos – dados da Sessão Reflexiva referente ao 
curta-metragem “Cordas” da aluna Leonor (LE) – Turma B

Tema Significação Exemplo

A compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Cuidar de 
todos

M74: Se tivesse um menino aqui na sua sala, 
que fizesse essa mesma coisa que eles fizeram, você 
ia ficar triste?

LE74: Eu ia.

M75: Você ia fazer o quê talvez?

LE75: Eu ia falar pra eles que isso não se pode 
fazer e tem que:: cuidar dos outros, mesmo se for 
diferente.

M76: Quem te ensinou isso, Leonor, que tem que 
cuidar dos outros?

LE76: ... Ninguém, eu pensei nisso sozinha.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No excerto do quadro 28, Leonor apresenta um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999) quando utiliza: “Eu ia falar”, “eu pensei”, 
demonstrando estar inserida na situação questionada. A aluna utiliza-se de 
modalizações deônticas quando escolhe: “não se pode”, sendo pertencente 
ao mundo social, (Bronckart, [1997] 1999) das normas (Habermas, 1985). 
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Notamos, nos discursos dos alunos que compõem este conteúdo 
temático, – tendo como proposta discutir a interação entre os alunos: a) que 
a heterogeneidade deste ambiente escolar é significativa nas suas relações; 
b) que a concepção de deficiência é percebida como diferença (e não como 
diminuição); c) a diferença notada necessita de alguns cuidados como, por 
exemplo, uma atenção dirigida na sua especificidade. Por fim, encontramos 
também um discurso recheado de afeto e responsabilidade. 

3.1.9 Participação

Como já discutido anteriormente, as funções psicológicas superiores 
se originam a partir do desenvolvimento social, através da interação; desta 
forma, a cultura tem um papel fundamental para o desenvolvimento humano. 

Tendo isto em vista, Vygotsky afirma que a consciência do ser humano 
emerge da e na relação com o outro: “Tenho consciência de mim mesmo 
somente na medida em que para mim sou outro, ou seja, porque posso 
perceber outra vez os reflexos próprios como novos excitantes” (Vygotsky, 
[1925] 1990, p. 82).

Podemos perceber o reflexo desta interação apontado pela aluna 
Juliana, no quadro 29:
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Quadro 29 - Altruísmo – dados da Sessão Reflexiva referente à entrevista 
da aluna Juliana (J) – Turma B

Tema Significação Exemplo

A 
compreensão 
das relações 
envolvendo 
os alunos

Cooperação 
é importante

Interação 
é agradável 
para as duas 

alunas

Gosto de 
cuidar dela

A colega 
com 

deficiência 
fica feliz e 

alegre ao ser 
cuidada

M2: Você falou assim: eu A-DO-RO, e você colocou 
bastante ênfase no adoro, ser ajudante da professora 
pra cuidar da Lúcia. Eu queria te perguntar: Como 
que você cuida da Lúcia? Me conta como você faz isso?

J3: Como eu cuido? É assim, quando eu sou ajudante, 
posso falar as coisas que eu faço?

M3: Sim, claro.

J4: Quando eu sou ajudante, eu espero muito, eu conto 
os dias, os tempos para mim ser ajudante, fico muito 
feliz em ser ajudante porque assim, como eu cuido 
da Lúcia, é assim, eu brinco com ela, eu leio livro, eu 
ajudo ela nas atividades que ela tem pra fazer ou os 
desenhos ou algumas coisas assim, sobre texturas, sobre 
como adivinhar, aí, como o nome dela, assim, essas 
coisas. Aí, eu ajudo ela, aí eu brinco com ela, aí eu 
chamo a atenção dela pra mostrar umas coisas bem 
legais e interessantes, ai assim, é muito legal, porque 
ela fica muito feliz e eu também.

M4: O que você sente quando ajuda a cuidar da 
Lúcia? O que você sente?

J5: ... Eu sinto que eu estou sendo muito boa com ela e 
estou sempre querendo, eu sempre vou ser assim porque 
eu estou conhecendo ela acho que desde o primeiro ou 
segundo ano ((fala num tom de voz mais baixo do que 
o habitual)) não sei assim, que ela veio assim, que ela 
continua na minha sala, eu fiquei muito feliz assim, 
porque assim, eu gostava muito de cuidar dela e ainda 
gosto e nunca vou deixar de gostar. Que é tão legal isso! 
((muda o tom de voz, para uma voz melodiosa))

M5: ((risos)). Quais são as reações da Lúcia quando 
você está cuidando dela?

J6: Ela fica feliz:: assim, ela fica feliz. Ela fica alegre, 
ela fica:: muito assim fofa assim.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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No excerto do quadro 29, Juliana apresenta um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999) quando diz: “eu sou ajudante”, “eu ajudo ela”, “eu 
sinto que eu estou sendo muito boa”, demonstrando estar envolvida no assunto 
e na sua relação com a aluna Lúcia. Juliana apresenta, em seu discurso 
referente ao mundo subjetivo, modalizações apreciativas (Fidalgo, 2018) 
quando escolhe: “eu gostava muito de cuidar dela e ainda gosto e nunca vou 
deixar de gostar” e utiliza-se de julgamento de valores morais (Koch, 2000) 
ao dizer: “eu sinto que eu estou sendo muito boa com ela”, atribuindo desta 
forma qualificação moral.

Segundo Bronckart (1995, citado por Fidalgo, 2006), o mundo 
subjetivo pode ser avaliado de acordo com critérios de sinceridade. Este mundo 
subjetivo é, portanto, individual e indica uma experiência emocionalmente 
transformadora em Juliana, como conceituado por Vygotsky, como uma 
perezhivanie, referente às experiências “únicas” que acontecem somente na 
relação “Juliana-Lúcia”, como podemos observar: 

A experiência emocionalmente transformadora (perezhivanie), 
decorrente de qualquer situação ou de qualquer aspecto de seu 
ambiente, determina que tipo de influência esta situação ou 
este ambiente terá sobre a criança (Vygotsky, [1934] 1994, 
p.339-340).

A partir de nossas observações feitas no contexto da pesquisa, notamos 
que diferentes alunos passaram pelas mesmas tarefas e interações com os 
alunos com deficiência matriculados em suas salas de aula, no entanto, 
houve uma diversidade de influências para cada uma destas crianças em seu 
desenvolvimento (Vygotsky, [1934] 1994).

Juliana também demonstra em seu discurso o quanto se sente feliz 
em interagir com a colega, buscando muitas formas para que a aluna não 
fique somente no espaço escolar para interagir, mas que seja significativo 
para as aprendizagens de Lúcia, mostrando objetos, lendo livros, colocando 
a mão da aluna em texturas diferentes. Juliana percebe,portanto, que 
esta interação está sendo importante para ambas as alunas, pois ambas 
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saem desta relação transformadas. Para isso, nos atentamos às palavras de 
Spinoza([1677] 2007):

Se alguém faz algo que imagina afetar os demais de alegria, 
ele próprio será afetado de alegria, que virá acompanhada 
da ideia de si próprio como causa, considerará a si próprio 
com alegria. Se, contrariamente, fez algo que imagina que 
afeta os demais de tristeza, considerará a si próprio com 
tristeza (p. 199).

Segundo Spinoza ([1677] 2007), os bons encontros trazem um 
estado de alegria, fortalecendo o conatus, aprimorando a capacidade de 
existir e, desta forma, aumentando o número de ideias, fazendo com 
que a pessoa apresente mais disposição para fazer as coisas, ampliando 
a potência de agir, e passando a ter mais possibilidades de afetar e ser 
afetada positivamente, adquirindo novas formas de relação com o mundo 
do qual faz parte. 

Juliana é afetada positivamente (e afeta) através da interação com Lúcia, 
“porque ela fica muito feliz e eu também” e “ela fica alegre”. O estado de alegria 
proporcionado pela interação que Juliana tem com Lúcia, principalmente no 
seu dia de ajudante, lhe causa uma mudança em todo seu corpo (afecção), 
o que aumenta sua potência em agir no que concerne a estimular Lúcia, 
lhe apresentando diversas formas de estar na sala de aula que não somente 
de “socialização”. Juliana se sente tão afetada por esta participação direta 
com Lúcia que a percebe feliz e sorrindo, corroborando os pensamentos de 
Spinoza ([1677] 2007) de que o outro sempre nos afeta. 

O ambiente escolar da Turma A e B é, sem dúvida, inclusivo e promotor 
de desenvolvimento, aprendizagens e interações saudáveis para todos os 
alunos, porém a pergunta que cabe neste momento é: em que medida estão 
ocorrendo as flexibilizações devidas às necessidades especiais que a aluna 
Lúcia precisa no contexto educacional? Isto é, até que ponto estas não se 
limitam à socialização entre os colegas?
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Entendemos, a partir destes pressupostos apresentados, que a legislação 
vigente indica para a flexibilização de recursos específicos na comunicação 
de alunos com deficiência, no entanto oferecimento de recursos humanos e 
específicos para alguns alunos com deficiência ainda pode parecer insuficiente, 
pois falta-lhes um olhar pedagógico e comunicativo que possa fazer com 
que alunos como Lúcia participem mais do ambiente escolar ao qual está 
inserida19. 

3.1.10 Todo mundo tem um probleminha

Na Turma A (1º Ano – alunos de 6 e 7 anos), todos os alunos, exceto 
Ema, indicaram que na sala de aula deles não havia aluno diferente. Alguns 
atribuíram a diferença a um cabelo mais crespo ou a um estojo diferente e 
outros atribuíram como diferente aqueles alunos novos que eles ainda não 
conheciam. No entanto, Ema foi a única a perceber a diferença entre ela 
e seu colega com deficiência, como podemos perceber no quadro 30, que 
compõe parte do título deste trabalho:

19 Os dados coletados para esta pesquisa são de 2018, sendo que fui informada que no ano de 2020, 
a Prefeitura de Santo André adquiriu um programa educacional (TiX Letramento), que vai beneficiar 
cerca de 500 alunos da rede municipal a partir de março do referido ano, sendo usado um teclado 
inteligente para facilitar a comunicação e promover autonomia dos estudantes como Lúcia. Disponível 
em: <https://www.diarioregional.com.br/2020/02/20/santo-andre-adota-programa-educacional-que-
usa-tecnologia-para-inclusao-de-criancas-com-deficiencia/>Acesso 08/06/2020
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Quadro 30 - Todo mundo tem um probleminha– dados da entrevista 
da aluna Ema (EM)– Turma A

Tema Significação Exemplo

Compreensão 
das relações 

envolvendo os 
alunos

Reconheci-
mento das 
diferenças e 
dificuldades 

de todos

M35: Ah, mas por que ele é diferente Ema, me 
explica.

EM35: Ele disse assim ó: “Ema, você gosta mesmo, 
assim de mim, mesmo com esse, o meu olho assim 
fechado”. Aí...

M37: E o que você respondeu?

EM37: Eu disse assim: “Fábio, eu gosto sim, isso é 
normal e eu que tenho uma hérnia.

M38: Mas o que você achou disso que ele te 
perguntou?

EM38: Eu achei meio estranho que ele pergunta 
isso sendo que eu tenho uma hérnia que também é 
estranho o meu, aí, eu achei bem esquisito quando 
o Fábio perguntou isso.

M42: Mas ele é diferente ou não?

(...)

M44: Ele não é diferente?

EM44: Não. Todo mundo tem um probleminha.

M45: Ah, todo mundo tem um probleminha?

EM45: ((movimenta a cabeça positivamente)) 
Que nem uma professora, que a minha professora 
teve que fazer um curso aqui, ai, veio outra e ela 
tinha sobrancelha de uma cor e cabelo de outra. 
Todo mundo tem um probleminha.

M46: E o problema do Fábio é qual?

EM46: Ele acha que o problema dele, ELE ACHA 
não é, ele acha que o problema dele é o olho.

M47: Ah, ele acha. E você acha?

EM47: ... *2 segundos* não sei se é o olho ou se ele 
tem outros problemas também.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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No excerto do quadro 30, Ema apresenta um discurso implicado 
(Bronckart, [1997] 1999), como indica na série de “eu gosto sim”, “e eu 
que tenho uma hérnia”, “eu achei bem esquisito”. Através desta escolha, Ema 
demonstra que está próxima do que acontece, envolvida neste processo que 
a faz refletir que a diferença é o que nos caracteriza, indicando que “Todo 
mundo tem um probleminha”: o do seu colega com deficiência é o olho 
fechado, o dela é a hérnia, o da professora substituta era a cor da sobrancelha 
e, assim, entende que o ser humano apresenta diferenças, o que atribui 
como “probleminhas”. Todavia, quando questionado se o olho de Fábio é 
um problema, indica que não, incluindo seu colega com deficiência em seu 
convívio, não estipulando distinções ou exclusões. 

O discurso de Ema é carregado de verbos de atitude proposicional 
(Koch, 2000) tanto quando se refere a ela mesma: “eu achei”, como também 
quando se refere ao Fábio: “ele acha”, atribuindo a este discurso um mundo 
subjetivo, que denota as afirmações do que acredita e pensa, de maneira 
individual. 

As perguntas utilizadas neste excerto nos indicam numa direção de 
relacionar os apontamentos referidos por Ema possibilitando que a aluna 
conclua o que está em discussão: a diferença que ela atribui ao aluno Fábio 
em relação a ela e aos demais alunos. Um dos pontos que devemos analisar, 
referentes a este discurso, é a ação de busca por aceitação nas perguntas feitas 
por Fábio aos colegas: “você gosta mesmo, assim de mim, mesmo com esse, o meu 
olho assim fechado?”. O que nos chama a atenção é que Ema reconhece que 
a limitação de Fábio é o olho fechado, mas isso não a coloca numa posição 
privilegiada, e sim a faz reconhecer que também tem um “probleminha” que, 
na comparação da aluna, é tão ou mais prejudicial: “Fábio, eu gosto sim, isso 
é normal e eu que tenho uma hérnia?”. 

Outro ponto a destacar é quanto à afirmação enfática de Ema sobre 
o fato de que quem atribui um problema ao olho do colega não é ela, e sim 
o próprio aluno com deficiência: “Ele acha que o problema dele, ELE ACHA 
não é, ele acha que o problema dele é o olho”. O aluno Fábio não apresenta 
cegueira – ainda não possui um diagnóstico sobre a sua visão –, contudo, 
apoiamo-nos em Vygotsky, que destaca: “É importante que a educação vise 
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à realização plena do potencial social e considere que esse é um alvo real e 
definido. A educação não deve nutrir o pensamento de que uma criança cega 
está condenada à inferioridade social” (Vygotsky, [1924-1934] 2013, p. 63).

O que se destaca no discurso de Ema é a noção de que Fábio (apesar 
de ela achar o contrário) está preocupado com a sua limitação, com a sua 
falta, no sentido de perceber que a sua deficiência é socialmente construída, 
apresentando uma “consciência social do defeito”: “toda a Psicologia da 
criança anormal foi construída, em geral, pelo método da subtração das 
funções perdidas em relação à Psicologia da criança normal” (Vygotsky, 
[1924-34] 2013, p.187). O que nos chama a atenção no excerto da entrevista 
de Ema é que a aluna ressalta novamente que quem estipulou a limitação 
foi a própria criança com deficiência, pois ela não o percebe pelo viés da 
falta, da limitação. 

A mesma visão que Ema nos expõe – percebendo a diferença, não 
a inferiorizando – deveria ser compartilhada nas escolas inclusivas para 
atender a todos os alunos, respeitando-se suas singularidades, especificidades 
e diferenças, rompendo com a ideia de um ensino igualitário, em que todos 
são vistos e considerados com as mesmas potencialidades. 

O objetivo deste subcapítulo era responder à pergunta: de que forma 
as crianças sem deficiência compreendem as relações da sala de aula com um 
aluno com deficiência? Pudemos perceber que, ao entrevistar e fazer Sessões 
Reflexivas com muitos participantes, tivemos uma grande amplitude de como 
os alunos compreendiam as interações da escola. E não há problema algum 
neste fato, pois, baseados em Vygotsky, alcançamos que cada experiência é 
individual, uma vez que traz em seu bojo as características, vivências sociais 
anteriores, entorno em que vive e, de fato, devem ser entendidas como únicas, 
já que levamos em conta que “todas as características pessoais da criança, 
que participaram na determinação de suas atitudes para a situação dada 
foram levadas em conta em sua experiência emocionalmente transformadora 
(perezhivanie)” (Vygotsky, [1934] 1994, p. 342).

Desta forma, neste subcapítulo, entendemos que alguns alunos ainda 
apresentam uma desconfiança na interação com o aluno com deficiência pelo 
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receio do contágio; outros apresentam uma certa negação da deficiência do 
colega, demonstrando o desconforto na proximidade com o diferente.Houve 
relatos que buscaram pela normalização, alegando que a diferença necessita 
de uma intervenção para se tornar “normal”. Tivemos também os alunos 
que entendem as diferenças pelo viés centrado na deficiência, colocando-as 
numa posição de inferioridade social atribuída pelas suas limitações. 

Certos alunos denunciaram que a aluna com deficiência deveria 
ser responsabilidade de todos, e não apenas de alguns colegas da escola, 
ratificando uma discussão antiga na Educação Inclusiva, intitulada “Este 
aluno é de quem?”, sendo que poucos se envolvem com as ações relativas à 
inclusão. Segundo esta “denúncia”, encontra-se, na Declaração de Salamanca, 
indicações feitas às escolas para que a responsabilidade de alunos com 
deficiência não ficasse somente depositada em um professor, e como ainda 
relatado pelos alunos, nem somente na responsabilidade deste grupo de 
colegas, indo ao encontro do postulado no documento internacional:

Cada escola deveria ser uma comunidade coletivamente 
responsável pelo sucesso ou fracasso de cada estudante. O 
grupo de educadores, ao invés de professores individualmente, 
deveria dividir a responsabilidade pela educação de crianças 
com necessidades especiais. Pais e voluntários deveriam ser 
convidados a assumir participação ativa no trabalho da escola 
(Declaração de Salamanca, 1994, p. 10).

Alguns de nossos participantes apresentam o conceito de compensação 
social (Vygotsky, [1924-1934] 2013) em seus discursos, nos quais fica marcado 
que o sentimento de inferioridade apontado pelo aluno com deficiência se 
encontra no campo da coletividade social e não no subjetivo. Observou-se 
muitos relatos que evidenciaram os benefícios que a interação trouxe para 
muitos deles, com sentimentos de bem-estar e felicidade pela presença da 
aluna com deficiência, que foram propiciados pela participação efetiva nas 
tarefas que envolvem a aluna. E, finalmente, entramos em contato com o 
relato de Ema, que contém a frase que deu título a esta pesquisa: “todo mundo 
tem um probleminha”, reforçando a ideia de que todos somos diferentes e 
devemos ser entendidos e aceitos por esta característica. 
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As crianças mudaram, eu mudei. Fui aprendendo, neste percurso, a 
fazer perguntas, a ouvir, a refletir sobre o que ouvia e a repensar minha prática 
como profissional e como pesquisadora. Ouvir o que as crianças tinham a 
dizer, olhar para cada olhar expressivo, acalentar o choro quando foi preciso 
e poder sorrir internamente (e muitas vezes externamente) com o que eles 
diziam me alimentou a alma, e pude realizar a verdadeira perezhivanie. 



“TODO MUNDO TEM UM PROBLEMINHA” | 145

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É chegado o momento de finalizar este estudo, entendendo que as 

discussões apontadas neste trabalho não se esgotam. Ao contrário, finalizo 
com a certeza de que muitas outras perguntas se apresentam a partir deste 
momento.

Como intuito de apontar de que forma a trajetória desta pesquisa 
contribuiu para as diversas áreas nas quais está inserida, para a minha 
formação e para o grupo de pesquisa no qual o trabalho se desenvolve – o 
ISEF, Inclusão Social-Educacional e Formação, retomo o objetivo central 
deste trabalho, que foi verificar de que maneira os alunos sem deficiência 
reagem, aprendem e se transformam na interação com colegas com deficiência, 
tendo como campo de pesquisa duas salas de aula de Ensino Fundamental 
I de uma escola pública localizada na Grande São Paulo.

Investigar o que alunos sem deficiência tinham a dizer sobre a 
convivência com alunos com deficiência foi, desde o início, muito desafiador, 
principalmente pela falta de estudos que abordem crianças pequenas como 
participantes em uma Pesquisa Crítica de Colaboração. Nesse sentido, a 
opção metodológica contribuiu para que as ações escolhidas para esta pesquisa 
fossem se transformando em instrumentos de colaboração e reflexão. 

O fato desta metodologia entender o pesquisador como um dos 
participantes trouxe a possibilidade de refletir sobre o campo de pesquisa e de 
me olhar para dentro, de forma a ser lapidada a cada dia, para poder chegar 
na pesquisadora que me configuro agora, não perfeita, mas infinitamente 
transformada após este longo período de investigação com participantes que 
ensinaram, através de suas sutilezas e sorrisos, a como elaborar melhor as 
perguntas, a ser menos insistente e, principalmente, podendo comprovar, 
através de relatos carregados de emoção, carinho e reflexão que sim, os alunos 
sem deficiência se beneficiam da interação com colegas com deficiência.

Além disso, foi possível vivenciar crianças pequenas se analisarem, 
entrarem em conflito e se tornarem mais críticas do que eram antes, o 
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que ocorreu por meio das Sessões Reflexivas, promovendo expansão dos 
conhecimentos a todos os envolvidos. 

Acreditando que este trabalho impulsiona espaço para outros 
desenvolvimentos, gostaria de destacar as seguintes possibilidades de 
investigação futura: (1) a educação inclusiva; (2) a escuta de discentes; (3) 
para o Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde e (4) para o grupo 
de pesquisa ISEF. 

Esta pesquisa está inserida em um cenário de (1) educação inclusiva 
que, há muito tempo, vem se configurando como espaço de avanços baseados 
em muitas lutas de direitos, de uma instauração de políticas públicas voltadas 
a uma educação para todos, entendendo que a coletividade escolar baseada 
na diversidade traz benefícios tanto pedagógica como socialmente para todos 
os alunos, digo novamente, para todos os alunos. 

Algumas perguntas se apresentam como lacunas para outros 
pesquisadores ou para meus futuros trabalhos: O que alunos inseridos em 
outras modalidades de ensino teriam a dizer sobre estudar com colegas com 
deficiência? Será que a aceitação seria diferente? Será que os benefícios seriam 
outros? Além disso, o que alunos com deficiência teriam a dizer sobre estes 
processos? Será que eles se sentem aceitos e inseridos de fato no cenário 
educacional, partilhando das mesmas oportunidades? Uma pergunta que 
muito ecoou em minha cabeça, em fase a análise dos dados foi: “Em que 
momento de nossas vidas perdemos esta empatia e amorosidade encontradas 
no discurso destas crianças pequenas”? Porque cada vez mais assistimos a 
cenas de violência e segregação perante a diversidade? 

Em relação à área de estudos na qual esta Tese se inscreve, (3) Educação 
e Saúde na Infância e na Adolescência, houve contribuição na medida em 
que este estudo apresenta reflexões a respeito da inclusão educacional, 
incorrendo no fato de que os alunos são beneficiados quando inseridos 
num ambiente heterogêneo propulsor de novos conhecimentos. Com 
isso, este estudo problematizou os conceitos de patologia e normalidade, 
do estranhamento ocasionado pela convivência na diversidade, de como 



“TODO MUNDO TEM UM PROBLEMINHA” | 147

alunos se tornaram mediadores no contato com o aluno com deficiência, e 
sobretudo na ressignificados dos participantes através de ações colaborativas. 

Este trabalho se desenvolve a partir do grupo de pesquisa ISEF - 
Inclusão Social-Educacional e Formação (4) e contribui com uma discussão 
para analisar a significação do discurso dos alunos perante temas como 
inclusão, exclusão, colaboração, responsabilidade, entre outros. 

Acreditamos, portanto, que este estudo cumpre o que se propõe, de 
forma a produzir e analisar os dados nos contextos de pesquisa e em seus 
participantes, de maneira a contribuir com que todos tenham passado por 
uma perezhivanie no decorrer de uma experiência altamente transformadora.
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Este livro compõe a Coleção Educação e Saúde, elaborada por 
professores, estudantes e egressos do Programa de Pós-Gradução Educação 
e Saúde na Infância e na Adolescência (PPGESIA) da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp).

 Como parte da Coleção, o Conselho Científico também aprovou a 
publicação do presente volume, que compõe a Série Teses e Dissertações 
Premiadas. São trabalhos realizados e defendidos no PPGESIA que foram 
indicados a prêmio pelas respectivas bancas e, após avaliação ad hoc por 
pesquisadores da Unifesp e de outras instituições (professores e estudantes), 
ficaram nos primeiros lugares dessa classificação. A tese e a dissertação 
mais bem votadas no PPG recebem também o prêmio organizado pela 
Câmara de Pós-Graduação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Unifesp. 

Aqui, você encontrará um excerto da tese da pesquisadora Márcia 
Honora realizado na UNIFESP entre 2016 e 2021, que foi desenvolvida em 
uma escola pública da Grande São Paulo, ouvindo crianças sem deficiência 
sobre de que forma a inclusão de alunos com deficiência afetam o seu 
convívio, suas reflexões e suas aprendizagens. Os relatos são impressionantes.


