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APRESENTAÇÃO

Marcos Cezar de Freitas

Esta coletânea apresenta contribuições aos debates que abordam 
a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

Possibilita a um público leitor mais amplo o acesso ao campo 
de pesquisa que, em relação a este tema, é objeto de contínuos esforços 
no âmbito da Universidade Pública. Neste caso, diz respeito à forma-
ção de pesquisadores/as no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Uni-
versidade Federal de São Paulo.

Especificamente, compartilha aspectos de um cotidiano universi-
tário que diz respeito à Linha de Pesquisa deste Programa denominada 
Educação: Desigualdade, Diferença e Inclusão.

No âmbito desta Linha de Pesquisa, os direitos educacionais de 
pessoas com deficiência ou cronicamente enfermas têm sido abordados 
continuamente e com base nas conexões cada vez mais sólidas com as 
redes municipais e estaduais de Educação Básica.

Essas conexões entre o “chão da escola” e o universo de pesquisa 
são nutridas pelo Grupo de Pesquisa EDUCINEP: Educação Inclusiva 
na Escola Pública. No EDUCINEP também discutimos um tema caro 
à Educação Inclusiva que é a experiência educacional de crianças cro-
nicamente enfermas, crianças cujo dia a dia configura um deslocamento 
permanente do chão da escola para o chão dos ambulatórios e unidades 
de reabilitação e tratamento intensivo.

Compartilhamos aqui exemplos de reflexões e pesquisas que têm 
influenciado a formação que oferecemos aos pós-graduandos enquanto 
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alunos/as dos cursos de mestrado e doutorado que temos como, por 
exemplo, os textos que compõem os capítulos um, dois e quatro.

Compartilhamos também resultados concretos dessa formação 
que permeia os modos de pesquisar, demonstrando a articulação entre 
as bases empíricas da pesquisa e a matéria analítica de dissertações, 
teses e relatórios de estágio pós-doutoral como, por exemplo, os textos 
que compõem os capítulos cinco, seis e oito.

E apresentamos um texto, no capítulo sete, com o objetivo 
de expor como uma reflexão de fundo antropológico pode ensejar 
perspectivas críticas ao imprescindível Atendimento Educacional 
Especializado, o AEE.

Em todos os textos, é possível acompanhar o quanto a comple-
xidade da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva se 
revela no transfundo de um caleidoscópio. Ou seja, trata-se de uma 
complexidade que se deixa traduzir com linguagens singulares, que 
variam conforme o aporte teórico/metodológico. 

Trata-se também de uma complexidade cujo tecido é um “entre-
meado de entrelaçamentos”. Se entrelaçam aspectos que desvelam 
contextos fortemente deficientizadores e, simultaneamente, se enca-
deiam processos que demonstram que a convivialidade implícita à 
Educação Inclusiva sempre sinaliza que outro mundo é possível.

São contribuições àqueles/as que pensam, fazem, pesquisam e 
defendem a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 



1. A ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS 
DO DESENVOLVIMENTO: REPERCUSSÕES 
E CONTRIBUIÇÕES DA PERSPECTIVA 
HISTÓRICO-CULTURAL1

Adriana Lia Friszman de Laplane

Introdução: Lev S. Vigotski, desenvolvimento e deficiência.

Lev S. Vigotski nos legou a inspiradora ideia de que o desen-
volvimento é um processo essencialmente cultural, que envolve a 
mediação da linguagem e do outro. À época em que formulou a sua 
teoria e elaborou os conceitos necessários para a sua compreensão, o 
autor se contrapôs às visões estritamente biológicas e comportamentais, 
assim como às subjetivistas. A concepção do desenvolvimento humano 
como processo fortemente alicerçado na cultura e na experiência social 
propiciou a reflexão sobre o entrelaçamento dessas dimensões com os 
aspectos biológicos e neuropsicológicos. Esse movimento redimensio-
nou o entendimento das relações entre o desenvolvimento do indivíduo 
e sua interação com o ambiente social. Vigotski encontrou na lingua-
gem, a chave para desvendar o modo como a cultura se torna parte 
integrante da percepção, da atenção, da memória e do pensamento. Uma 
das consequências dessa ideia foi que, a partir desse momento, foi pos-
sível pensar os percursos do desenvolvimento e da aprendizagem como 
um produto das relações entre biologia, ambiente e relações sociais. Por 
isso, nos seus estudos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem de 

1 A primeira versão deste texto intitulada Confrontando a norma: modos de parti-
cipação de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo na escola foi publicada 
na Revista Horizontes (36) 3 https://doi.org/10.24933/horizontes.v36i3.709.
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crianças com deficiência destacam-se, a linguagem, o sentido e a signi-
ficação como meios de desenvolvimento cultural. 

No texto “La infancia difícil”, que compõe o volume “Funda-
mentos de Defectología”, Vigotski (1997) afirma a necessidade de 
compreender as causas que motivam as dificuldades e de combater a ori-
gem do que chama “traços negativos do caráter” (p. 158). O texto escrito 
em 1928 aborda o problema da criança dificilmente educável, generica-
mente entendida como aquela que não se adéqua às normas, não leva em 
consideração o outro ou reage de modo impulsivo, agressivo ou mesmo 
afastando-se da realidade. Ela pode ser ou não especialmente talentosa, 
pode ser ou não capaz de aprender alguns tipos de conhecimento, pode 
apresentar problemas motores e/ou cognitivos, mas, de acordo com o 
ponto de vista do autor, sempre é possível partir das capacidades que a 
criança possui e prestar atenção às formas em que elas se integram para 
permitir a realização das diferentes atividades que a vida social demanda. 

Chama a nossa atenção, nesse texto, a coincidência da descrição 
das dificuldades de desenvolvimento com o que a Associação Psiquiá-
trica Americana (APA) convenciona chamar Transtorno do Espectro 
do Autismo (APA, 2014). A classificação é largamente utilizada no 
nosso meio, para diagnóstico, tratamento e oferta de recursos terapêu-
ticos e de educação especial. Por outro lado, é digna de nota, no texto de 
Vigotski, a rejeição das descrições de sintomas isolados, tomados como 
entidades em si, que não levam em consideração os recursos psicológi-
cos do sujeito, a sua história e as suas relações com o meio, como pontos 
de partida que legitimam a teoria, a clínica e a ação educativa. 

Ainda, no texto intitulado “El desarrollo del niño difícil y su 
estudio”, Vigotski (1997) aborda novamente o tema das crianças 
dificilmente educáveis, destaca que na maior parte dos casos, a origem 
dos problemas é um conflito psicológico entre a criança e o meio e 
reconhece a importância do inconsciente e da necessidade de utilizar 
métodos de estudo que permitam aproximar-se a esses aspectos mais 
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profundos da subjetividade. Da mesma forma, a centralidade das 
relações com o meio social e das condições concretas da existência para o 
desenvolvimento da criança, são os argumentos citados por Vigotski ao 
aderir às criticas de diversos psicólogos da sua época à concepção inglesa 
que, sob o rótulo de Moral Insanity, agrupava crianças abandonadas, 
delinquentes ou consideradas não educáveis. Os alegados defeitos 
morais eram concebidos como manifestações de uma doença orgânica. 

Em outro dos seus escritos, Vigotski enfatiza que o desenvolvi-
mento é um processo único e singular e advoga em favor da busca de 
caminhos alternativos, não previstos ou pouco usuais na cultura que 
supõe o desenvolvimento típico. Ao se referir à criança cega ou surda, 
por exemplo, ele afirma: “Os cegos e os surdos-mudos são como um 
experimento natural que demonstra que o desenvolvimento cultural do 
comportamento não se relaciona, necessariamente, com essa ou aquela 
função orgânica”. (VIGOTSKI, 2011 p. 868)

Mas, então, com o que se relaciona? O início do texto (escrito 
entre 1924 e 1931) aponta para a direção das suas reflexões: “Atual-
mente, a questão consiste em romper o aprisionamento biológico da 
psicologia e passar para o campo da psicologia histórica, humana”. 
(VIGOTSKI, 2011, p. 864)

Essas reflexões são ainda hoje, muito pertinentes. O Atualmente 
da década de 1920 pode facilmente ser transposto para o presente século 
XXI. Diferentemente das correntes organicistas e comportamentais 
vigentes no seu tempo e hegemônicas em muitos contextos até hoje, 
Vigotski propõe um olhar materialista, histórico e dialético, que além de 
integrar o biológico, o psicológico, o cultural e o afetivo, preserva o cará-
ter complexo do processo de desenvolvimento. Essa concepção dinâmica 
visa à compreensão das formas de constituição de um sujeito em per-
manente movimento, afetado pelas condições da existência material. O 
processo é balizado pelas formas peculiares assumidas pela síntese indi-
vidual, dependente da vivência de cada sujeito. 
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Assim sendo, somos instados a conceber a deficiência como 
mais um entre os múltiplos processos e experiências que participam 
na constituição da subjetividade. É importante destacar que embora 
a deficiência (ou a vivência da deficiência) possa marcar fortemente a 
vida, ela não é em si impeditiva do desenvolvimento, da aprendizagem 
ou da participação social. Ao contrário, Vigotski argumenta em favor 
da unidade dos processos psicológicos, os quais, em termos gerais, são 
basicamente iguais para todos os seres humanos, ainda que envolvam 
caminhos singulares e mesmo peculiares (VIGOTSKI, 1997). Afasta-
-se assim das visões que enfocam a natureza biológica do defeito. 
Como mostra Dainez em seu estudo sobre o conceito de compensação, 
o pensamento de Vigotski é crítico em relação ao foco das teorias em 
voga na época: a correção e a normalização. As críticas recaem sobre a 
compreensão da compensação como mecanismo biológico ou contra-
partida social cuja função é suprir aquilo que falta ao sujeito. Vigotski 
aponta para uma visão que se contrapõe claramente a estas quando 
afirma que a educação deve investir no potencial de desenvolvimento e 
na promoção da participação do sujeito nas práticas sociais (DAINEZ, 
2014; DAINEZ e SMOLKA, 2016).

Contudo, ao considerar a história e as práticas que o conceito 
sustentou, é preciso reconhecer que apesar dos esforços de Vigotski e 
dos pesquisadores adeptos à perspectiva histórico-cultural que convi-
veram com ele e o sucederam, os sentidos relacionados ao biológico e 
ao individual prevaleceram, tanto no campo da psicologia como no da 
educação, e não apenas no que se refere ao conceito de compensação, 
mas também no que diz respeito às concepções sobre desenvolvimento 
e deficiência, de modo geral. Os avanços tecnológicos aplicados a uma 
neurociência que muitas vezes prescinde de teorias de desenvolvimento 
humano e baseia as suas hipóteses em características anatômicas, na 
fisiologia do cérebro ou na genética, por exemplo, tem parte no pro-
cesso de legitimação das visões biológicas. Esse movimento, recorrente 
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na história da psicologia e da educação, gera um efeito reducionista 
compatível com os sentidos, também dominantes, da correção e da 
normalização. Entre as suas consequências podemos mencionar a 
prescrição de práticas supostamente apropriadas para cada tipo de 
deficiência.

As ideias de Vigotski tornam compreensível a longevidade dessas 
tendências. Elas colaboram, também, para pensar práticas compatíveis 
com uma concepção de desenvolvimento que engloba os aspectos bioló-
gicos, as condições da existência, as possibilidades de participação social, 
os modos próprios e singulares de elaborar as vivências e de construir a 
subjetividade mediada pela linguagem no contexto das relações sociais 
e da interação permeada pela afetividade, e que, por fim, não prescinde 
das dimensões inconscientes (VIGOTSKI, 1997). Não se trata, assim, 
de negar que a biologia participa dos processos de desenvolvimento, mas 
de integrar esses achados no quadro conceitual da perspectiva histórico-
-cultural, destacando a importância das condições materiais, culturais, 
afetivas e subjetivas para o desenvolvimento humano. 

Essa perspectiva inspira a reflexão sobre o caráter autocentrado 
(centrado na norma) das visões que opõem normalidade e deficiên-
cia, concentrando em diversas instâncias sociais, como as instituições 
de saúde e de educação, o poder de ditar os objetivos do desenvolvi-
mento e os caminhos (terapêuticos, medicamentosos ou educacionais) 
para atingi-los. Nesse sentido, os debates conceituais antes referidos, 
empreendidos nos âmbitos da psicologia e da educação na primeira 
metade do século XX não são privativos desses campos de conheci-
mento. Também a filosofia aporta as suas considerações ao discutir as 
relações entre o normal e o patológico. A discussão que opõe ambos 
os termos remonta à Antiguidade e ganha visibilidade no século XX, 
quando abordada por filósofos como Georges Canguilhem e Michel 
Foucault. Assim como os conceitos cunhados por Vigotski, as ideias 
de ambos os autores serão relevantes para pensar as concepções de 
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normalidade e patologia vigentes e as suas implicações para as práticas 
escolares e para a participação de crianças com TEA na escola.

O normal e o patológico: chaves para situar a diferença

Georges Canguilhem é autor de um famoso trabalho, a sua tese 
de doutoramento, escrita em 1943, que examinou as relações histórico-
-filosóficas entre os conceitos de normal e patológico. À ideia vigente 
na tradição positivista dominante à época, de que o normal e o pato-
lógico seriam definidos por mudanças quantitativas, Canguilhem opôs 
uma visão dinâmica, que ponderava as relações entre ambos os tipos de 
fenômeno e as condições da vida social, as quais definiriam normas e 
padrões, além das condições individuais, sujeitas a grande variabilidade 
(CANGUILHEM, 2009). 

Na sua tese, Canguilhem discorre sobre os estados de saúde e 
doença e sobre as relações entre eles. A cura não significa o retorno a 
um estado de saúde prévio, mas, a presença de novas normas de vida, 
diferentes das anteriores. Pensa, assim, a normalidade e a patologia 
como conceitos estreitamente relacionados entre si, e também como 
qualidades dos modos de viver dos sujeitos nas condições proporciona-
das pelo meio (social, cultural, físico). 

A tese influenciou notavelmente a filosofia da ciência tanto na 
França como em outros países do mundo ocidental e provocou inúme-
ros debates sobre os conceitos de normalidade e patologia, continuidade 
e ruptura, quantidade e qualidade, entre outros. Esses debates se esten-
deram pelo século XX, adentraram o século XXI e ainda hoje geram 
discussão. 

A historiadora e psicanalista Elizabeth Roudinesco (2007) 
comenta a inspiração biográfica dos questionamentos levantados por 
Canguilhem, quem reflete sobre esses conceitos em um momento 
particular da história, marcado pela guerra e pela invasão da Europa 
e da França pela Alemanha comandada por Hitler. Durante a guerra, 
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Canguilhem participou da Resistência francesa e teve a sua principal 
experiência de atuação no campo da medicina. Roudinesco nota que a 
Resistência “... funcionou, para ele, como o paradigma de uma descon-
tinuidade na ordem da normatividade, ou seja, como o momento da 
adoção de uma nova norma, surgida da vida”. (ROUDINESCO, 2007, 
p. 29) A autora pergunta: o que era normal em 1940? A submissão 
à ordem, aceita por praticamente todo o povo ou a escolha de outra 
norma, que rompe com a aparência de normalidade? 

A análise conceitual, o exame rigoroso das posições de filósofos, 
sociólogos, fisiologistas e médicos parecem alheios à vida fora da aca-
demia, regulada pela ação política e pela prática médica em situação de 
urgência. Entretanto, a tese sobre a derrocada da norma e a problema-
tização dos conceitos de normal e patológico podem ser vistos também 
como parte de uma mesma perspectiva, que engloba a vida clandestina 
da resistência à ocupação nazista e o engajamento em ações de oposi-
ção à opressão, na medida em que seu trabalho argumenta em favor de 
pontos de vista que questionam o estabelecido.

O pensamento de outro filósofo provoca de forma mais radi-
cal ainda o questionamento sobre o modo como a sociedade impõe o 
normal e a norma, forjando a subjetividade nos espaços sociais. Michel 
Foucault também escreveu uma tese de doutorado que ficou famosa e 
da qual G. Canguilhem foi relator. É interessante registrar que após a 
leitura da obra de Foucault, Canguilhem modificou seu próprio tra-
balho, abandonando parcialmente o vitalismo e enfatizando a ideia de 
uma normatividade ancorada na existência e nas práticas sociais. Con-
vém também resgatar a sua crítica à psicologia, disciplina que em sua 
vertente comportamental e adaptativa considerava como uma escola de 
submissão, aniquiladora da liberdade (ROUDINESCO, 2007).

No trabalho defendido em 1961, Foucault (1997) propôs um 
novo modo de definir a norma como construção histórica. Ao comparar 
Canguilhem com Foucault, Roudinesco afirma que: 
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Foucault substituía a concepção de Canguilhem de uma norma 
produzida pela vida pela ideia de uma norma construída pela or-
dem social e portadora de normalização. Opunha, assim, uma nor-
matividade social a uma normatividade biológica, uma arqueologia 
a uma fenomenologia. (ROUDINESCO, 2007, p. 44)

A questão é recorrente e formulada de diversas maneiras na obra 
do Foucault. No seu primeiro livro, escrito em 1954 e depois revisto, 
questiona as comparações entre os fenômenos da patologia mental e 
orgânica. No mesmo livro retoma uma ideia que alega ser “... lugar 
comum da sociologia e da patologia mental: a doença só tem realidade 
e valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece como tal”. 
(FOUCAULT, 1988, p.71). 

Em outra das suas obras, escrita em meados da década de 1970, 
Foucault (1987) lança seu olhar crítico sobre a sociedade ocidental, ao 
analisar os efeitos de práticas disciplinadoras em espaços como prisões, 
hospitais, escolas e fábricas, em que as relações de poder se manifestam 
mesmo (ou principalmente) nas minúcias. A análise chama a atenção para 
aspectos tais como: a organização do espaço e dos processos de trabalho, a 
regulação da comunicação entre as pessoas, a sua distribuição nos espaços 
em função da vigilância e do controle das ações e das manifestações. 

As formas de organização escolar dizem muito sobre a sociedade 
disciplinadora. Foucault nos remete aos colégios jesuítas, que seguiam o 
modelo das legiões romanas e promoviam exercícios de rivalidade entre 
classes organizadas de modo vertical e hierárquico. O ensino seriado 
origina grandes modificações ao estabelecer práticas e sequências, tem-
pos e tipos de atividade: 

Determinando lugares individuais tornou possível o controle de 
cada um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova 
economia do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço es-
colar como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de 
hierarquizar, de recompensar. (FOUCAULT, 1987, p. 173)
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Vislumbra-se, nas práticas do século XVIII, a instalação de um 
tipo de disciplina que visa a organizar, classificar e controlar a vida 
material, corporal, intelectual e psíquica. O aumento da população, a 
sua concentração nas cidades e as novas formas de produção capitalista 
requerem sujeitos forjados na disciplina e as práticas de educação refle-
tem as novas demandas da sociedade. 

Ainda, nas suas aulas no Collège de France, Foucault faz menção 
à sociedade normalizadora, em que o poder é exercido por meio das 
técnicas da disciplina e do direito, amplificados pelo desenvolvimento 
da medicina. O resultado disso é a medicalização do comportamento 
(FOUCAULT, 2005). 

A essas ideias, elaboradas na década de 1970, podemos acres-
centar outros elementos que, na contemporaneidade, potencializam a 
tendência à normalização: o desenvolvimento da tecnologia aplicada à 
saúde, principalmente na área das neurociências, o desenvolvimento de 
medicamentos e drogas e a ampliação do poder dos discursos médico 
e científico, os quais legitimam prescrições medicamentosas, educacio-
nais e comportamentais que lhes permitem exercer autoridade sobre 
diversas esferas da vida dos sujeitos. 

Condições e possibilidades para a criança com TEA na cena escolar

Pouco foi dito, até aqui, especificamente sobre a criança com 
TEA e sobre a escola. Preferimos apresentar algumas das ideias em 
que se ancoram as análises das concepções e práticas vigentes. Falamos 
sobre desenvolvimento, cultura, criança com deficiência, normal e pato-
lógico e disciplina. 

A perspectiva histórico-cultural nos oferece um interessante 
arcabouço teórico para entender o desenvolvimento da criança e o 
papel da escola nesse processo. 

Levar em consideração as premissas vigotskianas implica dirigir 
a atenção para as formas de organização e funcionamento da escola. Os 
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filósofos Canguilhem e Foucault auxiliam na realização dessa tarefa. Os 
dispositivos responsáveis por dar à instituição a sua configuração pró-
pria, assim como as práticas pedagógicas vigentes, atendem, na maioria 
das vezes, aos critérios normativos que envolvem desde os modos de 
organização do espaço e a disposição das pessoas até a transmissão 
de valores e conhecimentos. Estes se traduzem em aprendizagens e 
comportamentos valorados positivamente que se contrapõem a outros 
comportamentos e aprendizagens não desejados ou encorajados insti-
tucionalmente. Não basta a criança aprender. Ela deverá aprender o que 
é ensinado, sentada, calada, sozinha e de forma ordenada, mesmo que o 
ambiente seja compartilhado com outras trinta ou mais crianças; deverá 
ser organizada e também mostrar “boas maneiras”; aprender a lidar com 
a frustração, a adiar os seus desejos e necessidades e a aceitar as regras 
de convivência e de obediência, a responder perguntas e realizar provas 
e exames, a participar, enfim, do modo convencional e esperado. 

Contudo, uma parcela significativa dos alunos está fadada a não 
conseguir se adequar a essas exigências. Entre as crianças que fracassam, 
algumas provêm de comunidades, grupos ou famílias em que as práti-
cas culturais se afastam daquelas valorizadas pela escola. O sociólogo 
francês Pierre Bourdieu (1998, 2002) estudou esse modo de funciona-
mento da instituição escolar e descreveu a dinâmica que colabora para 
criar mecanismos de exclusão social no seu interior. As conclusões das 
suas pesquisas, realizadas na década de 1960 na França, ainda descre-
vem acuradamente as formas de funcionamento da escola e são úteis na 
análise do contexto brasileiro atual. Bourdieu alerta para a distância, às 
vezes intransponível, entre a cultura da instituição e a dos alunos. Os 
usos da linguagem são distantes da norma culta, os modos e manei-
ras, diferentes dos usuais na escola. Essas diferenças são muitas vezes 
inconscientes e apagadas por dinâmicas de funcionamento que igualam 
todas as crianças, considerando que ao chegar à escola, todas partem 
do mesmo ponto. A dificuldade de se estabelecer referências comuns 
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impede a construção conjunta (escola e alunos) de um espaço simbólico 
em que o conhecimento possa ser compartilhado. Em consequência, 
muitas crianças custam a se inserir nas práticas escolares e a manter o 
ritmo sequencial e progressivo, imposto pelos objetivos para cada série 
e nível de ensino.  

Além daquelas que fracassam devido às suas origens socioeconô-
micas ou culturais e à pouca familiaridade com os estilos, linguagem e 
práticas escolares, as crianças com deficiência e as crianças com TEA 
geram grandes problemas para as escolas. Estas últimas, em particu-
lar, desafiam, justamente, as normas de comportamento, os modos de 
aprender e de se comunicar esperados, sobre os quais se assentam, de 
forma explícita ou tácita, as políticas e práticas de educação.

Embora a variabilidade entre as crianças diagnosticadas com 
TEA seja grande (algumas falam e outras não, algumas podem apresen-
tar desatenção, agitação e/ou impulsividade ou quietude e isolamento, 
dificuldades para se relacionar e comunicar com outras crianças e adultos, 
dificuldades mais ou menos severas de aprendizagem, recusa em partici-
par das atividades ou realizar tarefas, ter interesses restritos e dificuldades 
para aceitar mudanças, entre outras características), as queixas escolares 
são muitas, já que a organização seriada da escola pressupõe a homoge-
neidade. A instituição escolar tem grandes dificuldades para lidar com a 
diferença e para oferecer a essas crianças uma educação compatível com 
os seus próprios modos de funcionar, se comunicar e se comportar. 

O pensamento de Canguilhem nos lembra da dificuldade de tra-
çar linhas claras quando se trata de conceituar o normal e o patológico, 
mas a escola se encarrega de demarcar os limites de tolerância ao que 
se afasta do ideal, dos conjuntos homogêneos de crianças capazes de 
permanecerem várias horas realizando atividades supervisionadas por 
um professor, que deve ensinar conhecimentos e modos de comporta-
mento necessários para que elas progridam conforme as previsões do 
sistema. É claro que a extensão da escolaridade a todos os grupos sociais, 
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a heterogeneidade socioeconômica e cultural e a presença de crianças 
que aprendem em ritmos diferentes por uma variedade de razões afas-
tam a escola contemporânea daquela cuja origem Foucault recupera 
quando rememora as mudanças ocorridas na história até chegar ao 
ensino seriado. 

Ainda assim, a consideração de elementos da história da institui-
ção educativa e do seu funcionamento colabora para a compreensão das 
tensões envolvidas na escolarização de crianças que são muitas vezes 
refratárias à persuasão pela aplicação das técnicas disciplinadoras, não 
obedecem, se recusam a ocupar o lugar que lhes é reservado, não rea-
lizam as atividades, não atendem às solicitações e, consequentemente, 
não podem ser controladas pelo sistema de recompensas e sanções des-
crito por Foucault. 

É preciso acrescentar que na concepção dialética e dinâmica 
da vida social e do desenvolvimento humano, a escola, cujos traços 
disciplinadores e normativos foram aqui destacados, também contém 
os elementos de superação, resistência e um grande potencial para 
promover, por meio da convivência, da interação, das trocas e da 
aquisição de conhecimento, o desenvolvimento das crianças e a 
formação de outros tipos de subjetividade, não necessariamente sub-
missos ou disciplinados nos termos de Foucault. 

A compreensão dos difíceis termos da relação entre as crianças 
com TEA e a escola motiva a reflexão sobre os caminhos possíveis para 
uma educação formal que assuma o desafio de educar e não de discipli-
nar. Vigotski (1997), ao contestar as visões corretivas e normalizadoras, 
centradas no defeito, aporta elementos para questionar algumas das 
práticas mais comuns relacionadas à criança com TEA. 

Muito frequentemente, o diagnóstico psiquiátrico, indepen-
dente do lugar em que a criança se situa no continuum que envolve o 
uso da linguagem, os modos de comunicação, a presença de interesses 
restritos, problemas de aprendizagem, agitação, impulsividade e pouca 
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flexibilidade (APA, 2014), é acompanhado da prescrição de terapias 
comportamentais, como Applied Behavioral Analysis - ABA (BAER; 
WOLF; RISLEY, 1968; LOOVAS, 1987) e Treatment and Education of 
Autistic and Communication Handicapped Children - TEACCH (MESI-
BOV; SHEA; SCHOPLER, 2005). Ambas as técnicas se baseiam nos 
princípios da psicologia comportamental. A primeira aplica a Aná-
lise do Comportamento ao estudo da conduta da criança para propor 
objetivos, atividades e recompensas graduadas de acordo com as metas 
alcançadas. A ideia é conduzir o indivíduo, por meio do reforço posi-
tivo, a realizar as atividades previstas no contexto clínico, com vistas a 
que esses comportamentos se generalizem nos demais ambientes de 
que a criança participa, incluída a escola. 

O TEACCH foi desenhado como método educacional e parte 
do conhecimento sobre as formas de percepção e competências de lin-
guagem, cognitivas e sociais da criança. A partir desse conhecimento 
propõe atividades em ambiente estruturado, de caráter previsível, que 
alterna tarefas e descanso, dosando o tempo de atividade de acordo 
com as condições de atenção da criança. O método se baseia também 
na proposta de desafios graduais para promover a consecução das metas 
traçadas, dando destaque às diferentes formas de comunicação e à lin-
guagem (MESIBOV; SHEA; SCHOPLER, 2004). 

A predominância dessas visões e o viés normalizador, corretivo e 
controlador compartilhado pela psiquiatria e pela psicologia comporta-
mental, tão amplamente criticado por Canguilhem e Foucault explicam 
por que, apesar de existirem outras abordagens clínicas e educacionais, 
domina a concepção de que os métodos comportamentais são os únicos 
eficazes na educação de crianças com TEA. 

Exemplos da prática escolar

A opção pela abordagem histórico-cultural, por outro lado, implica 
a preferência por práticas que considerem as formas de colaboração 
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estabelecidas na interação. Vigotski afirma, em texto escrito em 1931, 
que as formas coletivas de colaboração são anteriores ao comportamento 
individual (talvez hoje disséssemos autônomo) e que este se origina na 
atividade colaborativa e coletiva. Para além da tese que remete à lei 
do aparecimento duplo das funções psíquicas superiores (uma vez nas 
relações interindividuais e outra na própria psique do sujeito), essa ideia 
leva a privilegiar a formação de grupos heterogêneos e a promover a 
convivência entre crianças com diferentes níveis de desenvolvimento. 
Entende-se, assim, que a interação com o coletivo permitirá a apropriação 
e a construção das funções intrapsicológicas (Vigotski, 1997). 

Na década de 1930, Vigotski propunha, seguindo o espírito da 
época, a segregação das crianças com deficiência e daquelas “dificil-
mente educáveis”. Mas, a segregação, do seu ponto de vista, seria útil 
para ensinar às crianças os recursos de linguagem e de aprendizagem 
cuja apropriação requereria um foco individualizado. Também é pre-
ciso levar em conta que mesmo concebendo a educação da criança com 
deficiência em um contexto segregado (porque especializado), Vigotski 
defendia a necessidade da convivência entre os diferentes e, especial-
mente, entre crianças e adultos com e sem deficiência. 

No mesmo texto, ele afirma: “Assim como é praticamente inútil 
lutar contra o defeito e suas consequências diretas é, ao contrário, legí-
tima, frutífera e promissora a luta contra as dificuldades na atividade 
coletiva”. (VIGOTSKI, 1997, p. 223)

A frase inspira a pensar na importância de aceitar a criança e, 
sempre que possível, os seus comportamentos diferentes, e de pro-
mover a sua participação na atividade coletiva, independente das suas 
dificuldades. O fundamento dessa postura reside na ideia de que a sub-
jetividade se constitui na interação com o outro, mas essa interação 
não pode ser concebida de forma unilateral, como o modo correto ou 
socialmente convencionado de se estabelecer relações. É preciso reco-
nhecer e aceitar outras possibilidades ou condições de funcionamento. 
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Na prática docente, isso significa que o professor poderá lançar mão de 
um conjunto de princípios que resultarão em estratégias a serem criadas 
para cada situação. 

Estudos recentes, no nosso meio, abordam essas dimensões e rei-
vindicam os conceitos Vigotskianos nas suas análises. Elas mostram a 
importância de conceitos como os de mediação e interação e o foco na 
linguagem e na comunicação para balizar a prática pedagógica (SAN-
TOS e OLIVEIRA, 2013). Outro trabalho de Oliveira et al. (2016) 
aponta para a necessidade de não estigmatizar os alunos como um dos 
passos na direção da inclusão. As autoras notam também a frequente 
infantilização dos alunos com TEA e destacam o cuidado necessário 
para não incorrer em práticas que impeçam a criança de aprender e par-
ticipar. O trabalho de Martins e Góes (2013), por sua vez, se debruça 
sobre o papel do brincar no desenvolvimento da criança e analisa as 
possibilidades de atribuição de sentido, colocando em xeque a ideia 
(largamente difundida) de que crianças com TEA preferem objetos a 
pessoas. Da mesma forma, Da Silva e Silva (2017) indicam, nas suas 
elaborações sobre o jogo de papéis, a importância deste para o desen-
volvimento do simbolismo e das relações de alteridade. 

Ao longo de anos de interlocução com professores do ensino fun-
damental e com famílias de crianças com TEA recolhemos uma série 
de relatos que envolvem crianças com diferentes características e perso-
nalidades. Eles ilustram as formas de lidar com situações concretas de 
sala de aula inspiradas nos princípios da perspectiva histórico-cultural. 
Esses princípios se traduzem em práticas que, mesmo reconhecendo a 
tensão e a dificuldade de implementação no contexto escolar, implicam 
a aceitação, o respeito e a valorização da diferença, a flexibilização de 
normas e regras e a disposição para negociar os termos de participação 
dos alunos na escola. 

Seguem alguns exemplos que ilustram os referidos modos de 
abordar a criança com TEA na sala de aula:
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- Uma criança de cinco anos começa a chorar no parque da escola. 
Embora a criança fale apenas algumas poucas palavras, a profes-
sora pergunta se ela sente dor, frio, calor, se precisa ou deseja alguma 
coisa. A criança aponta para a sua mão e a professora descobre que a 
criança foi picada por uma formiga. Frequentemente, o choro da 
criança com TEA é considerado como sintoma da sua condi-
ção e não como manifestação de frustração, dor ou sofrimento 
causado por algum fator externo. Procurar compreender os 
motivos do comportamento implica reconhecer, antes de mais 
nada, a existência de um sujeito que sente, elabora e estabelece 
diferentes tipos de relação com o meio.

- Na segunda série do ensino fundamental, uma criança se refugia 
atrás do armário sempre que fica agitada ou nervosa ao enfrentar 
uma tarefa difícil (como quando é a vez dela de ler em voz alta 
um pequeno trecho de um texto). A professora diz para a criança 
que ela pode se acalmar e voltar para a sua carteira quando esti-
ver pronta. Depois de alguns minutos, a professora se aproxima 
da criança e pergunta se ela está pronta. A criança retorna a sua 
carteira e faz a leitura do texto. A atitude da professora denota o 
mesmo reconhecimento básico do sujeito que observamos no 
exemplo anterior e, em decorrência disso, o estabelecimento 
de relações que implicam o respeito de rituais e rotinas e a sua 
legitimação enquanto formas de expressão de necessidades, 
emoções ou sentimentos da criança. O desfecho do episódio é 
ilustrativo da potência da estratégia para propiciar a participa-
ção da criança na atividade coletiva.

- Na educação infantil, não é permitido levar brinquedos de casa, 
a não ser no dia combinado, mas a criança não consegue (ini-
cialmente) ficar sem seu objeto preferido. A professora autoriza a 
criança a chegar à escola com o brinquedo e depois ela pede para 
guardar o brinquedo até a hora de ir embora. Nessa situação, a 
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professora flexibiliza a regra para permitir que a criança, ao 
sentir-se aceita e segura, acolha mais facilmente as deman-
das do ambiente social e incorpore as regras na medida das 
suas possibilidades. O assunto é discutido amplamente com a 
turma, de modo a esclarecer os termos da excepcionalidade e 
o critério que a rege.

- No ensino fundamental, as crianças, divididas em pequenos gru-
pos, elaboram cartazes informativos sobre o surto do vírus Zica. A 
criança em questão se recusa a participar da atividade. A profes-
sora, sabendo que a criança tem habilidade especial para o desenho, 
propõe que ela colabore desenhando o motivo escolhido por um dos 
grupos. Uma vez inserida no grupo, a criança acaba participando 
de outras etapas da elaboração do cartaz. A valorização das qua-
lidades e habilidades da criança constitui o ponto de partida 
para propiciar um deslocamento na direção da aquisição de 
novos conhecimentos. A professora partiu do conhecimento 
sobre seu aluno para propor um tipo de participação que a 
criança pudesse aceitar, apostando na mediação do grupo para 
promover outras formas de participação, partilha e apropria-
ção de conhecimentos.

Considerações finais

Ao destacar a necessidade de analisar as condições de 
existência e a história do desenvolvimento da criança no contexto 
familiar, institucional e social, Vigotski nos insta a procurar as causas 
das dificuldades e a origem dos problemas e dos comportamentos 
que hoje seriam facilmente identificados com sintomas de várias 
condições. Segundo os critérios diagnósticos atuais (APA, 2014), essas 
condições podem inclusive ser adicionadas umas às outras (TEA, 
TDAH, Transtorno de aprendizagem, Transtorno de comportamento, 
Transtorno de ansiedade, Deficiência intelectual, entre outras). O 
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aumento do número de condições e da frequência com que as crianças 
são encaminhadas a serviços de saúde para diagnóstico e tratamento é 
comentada por diversos pesquisadores que assumem posições críticas. 
Referindo-se especificamente ao aluno com TEA, Orrú afirma: 

A classificação, imposta pelo diagnóstico, retira o estudante da par-
ticipação na processualidade de sua constituição. Por meio desse 
efeito iatrogênico, ele é deslocado para a sombra das características 
diagnósticas e permanece vivendo no que hoje vem se denomi-
nando espectro do autismo. A identidade do estudante é ocultada 
imediatamente quando o médico assina o laudo de autista, pois a 
síndrome e seu quadro sintomático se materializam nesse indiví-
duo. (ORRÚ, 2015, p. 63) 

Os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural do Desenvolvi-
mento oferecem instrumentos de análise que conduzem a uma postura 
crítica em relação à abordagem medicalizadora. Vigotski insiste na 
defesa de um olhar que considere o sujeito para além da falta ou do 
déficit, - qualquer que seja ele - um olhar atento à personalidade, às 
necessidades de comunicação e linguagem e ao desenvolvimento das 
funções psíquicas superiores mais sofisticadas como a atenção voluntá-
ria, a memória lógica, o pensamento abstrato, a formação de conceitos 
e do livre-arbítrio. “Onde não é possível avançar no desenvolvimento 
orgânico, abre-se um caminho sem limites para o desenvolvimento cul-
tural”. (VIGOTSKI, 2011, p. 869)

Essas ideias mostraram-se alinhadas às expostas por Cangui-
lhem. As suas elaborações apresentam renovada potência para defender 
a observação cuidadosa, não do comportamento infantil como entidade 
independente, mas principalmente, das condições em que ele ocorre na 
família, na escola e em outros ambientes sociais. Ainda, as suas reflexões 
assinalam a necessidade de caracterizar as instituições e seu funcio-
namento, assim como de entender criticamente o papel das normas 
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que estas preconizam e suas implicações na constituição dos sujeitos. O 
trabalho desenvolvido por Foucault, nesse sentido, proporciona ferra-
mentas conceituais que permitem identificar e analisar esses processos 
nas diferentes instituições em que se concretiza a vida social. 

A compreensão sobre a dinâmica da instituição escolar implica a 
tomada de consciência em relação às condições estruturalmente tensas 
que atravessam o campo da educação. Por outro lado, a análise dessas 
condições nos inspira a buscar subsídios teórico-metodológicos con-
dizentes com as nossas convicções. Essas não são tarefas triviais no 
contexto de uma estrutura pautada nas demandas de desempenho, nas 
avaliações e na normatividade baseada na disciplina que visa à eficiência 
e à homogeneidade, a despeito das diferenças de toda índole (física, 
psicológica, cultural, social) que distinguem as crianças. 

Por isso, defender práticas que propiciem a constituição de sujei-
tos conscientes de si mesmos, dos outros e do ambiente, que auxiliem 
os alunos no seu desenvolvimento, entendido como função da partici-
pação na vida social, implica assumir uma posição política que permeia 
as perguntas e as análises que fazemos, assim como as decisões pedagó-
gicas que norteiam a prática. 

Inquirir sobre as razões do comportamento do aluno e não 
assumir simplesmente que o autismo é a causa de todas as dificulda-
des denota uma atitude não preconceituosa e questionadora, além de 
sensibilidade em relação aos múltiplos fatores que podem incidir no 
comportamento e na aprendizagem das crianças. Indagar sobre as cau-
sas do comportamento ou das relações da criança com o meio social e 
com o conhecimento permite a identificação dos elementos da cultura 
que impactam esses comportamentos e relações. Esses posicionamen-
tos implicam uma visão contraposta àquela que defende a adoção de 
métodos prescritos unicamente para crianças com TEA, indepen-
dentemente das suas particularidades, personalidades e condições do 
contexto.
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Assim, quando o professor/professora flexibiliza uma regra em 
uma situação para fazer questão dela em outra, quando admite que a 
criança abandone uma atividade em um momento para incentiva-la a 
retomar o trabalho no seguinte ou quando ele/a organiza a atividade 
coletiva de modo que a criança com TEA se sinta instada a partici-
par, podemos reconhecer os conceitos e tendências já elencados, os 
quais operam propiciando a ponderação dos diferentes elementos em 
jogo, assim como a consideração da tensão constitutiva que atravessa a 
educação. 

O leitor atento, nessa altura dirá: mas não é isso que fazemos 
com todas as crianças? Pois é, é disso mesmo que se trata...
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2. A ARTE E O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO CONTRIBUIÇÕES À INCLUSÃO 
ESCOLAR1

Libéria Rodrigues Neves

Introdução

A ampliação do acesso à educação escolar, algo de certo modo 
recente na história brasileira, congrega o desafio do “para todos”, 
pois, no âmbito do universal, faz-se necessário atentar para as dife-
renças – questão posta quando se tem em foco a garantia do acesso à 
aprendizagem. Trata-se de um processo que engloba elementos sociais, 
culturais e singulares, da parte de quem aprende bem como de quem 
ensina. Tais elementos, por vezes, interferem de modo a comprometer 
a construção dos conhecimentos oferecidos no ambiente escolar e até 
mesmo a permanência neste ambiente. Este fato certamente é passível 
de ser enfrentado por todo e qualquer aprendiz, embora se mostre de 
modo recorrente naqueles que apresentam algum tipo de necessidade 
notadamente especial – no âmbito físico-locomotor, sensorial, intelec-
tual ou ainda algo da ordem da saúde mental, demandando, por vezes, 
um atendimento educacional especializado complementar ou mesmo 
substitutivo ao ensino comum.

Este, não significa um desafio novo na história da educação 
brasileira, mas certamente um desafio mais presente desde a 
promulgação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 
da Educação Inclusiva – PNEEPEI, em 2008 (BRASIL, 2008), a qual, 
além de apontar a transversalidade da Educação Especial em relação 

1 Uma primeira versão deste texto foi publicada como ensaio na Revista Brasileira de 
Educação Especial  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-65382317000400002 
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a todas as etapas e modalidades de ensino, define seu público (pessoas 
com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habi-
lidades.) e destaca o direito de estes estarem matriculados nas redes 
regulares2 e de se beneficiarem da estrutura do AEE – Atendimento 
Educacional Especializado – AEE, oferecido em Salas de Recursos 
Multifuncionais – SRM, em caráter complementar e/ou suplementar; 
não substitutivo à escolarização.

De acordo com o documento que registra a PNEEPEI, apre-
sentada pelo Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial, 
em 2008:

Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendi-
mento educacional especializado é organizado para apoiar o de-
senvolvimento dos estudantes, constituindo oferta obrigatória dos 
sistemas de ensino. Deve ser realizado no turno inverso ao da classe 
comum, na própria escola ou centro especializado que realize esse 
serviço educacional (BRASIL, 2008, p.12)3.

As atividades desenvolvidas no Atendimento Educacional Espe-
cializado, portanto, diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 
comum, complementando e/ou suplementando a formação dos estu-
dantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 

Do nascimento aos três anos, o atendimento se expressa por meio 
de serviços de estimulação precoce, avançando para o ensino de Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, alfabetização em Língua Portuguesa, 
do sistema Braille, do Soroban, da orientação e mobilidade, das ativi-
dades de vida autônoma, da comunicação alternativa, dos programas 
de enriquecimento curricular, da adequação e produção de materiais 
didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópti-

2 Usa-se aqui o termo regular no sentido de comum, ou seja, não especializado ou 
exclusivo para determinados estudantes.

3  http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf 
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cos, da Tecnologia Assistiva e outros. Ao longo de todo o processo de 
escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta 
pedagógica do ensino comum, de modo a se alcançar cada vez mais o 
desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes.

Aos profissionais que atuam nesta modalidade, cabe a elaboração 
de atividades adequadas a cada estudante encaminhado para o AEE, 
juntamente com o professor da turma do ensino regular. O educador 
especializado deve tomar como base o Plano de Ensino Individualizado 
(PEI)4, que pode ser pensado como um estudo de caso. O PEI significa, 
portanto, um documento a ser elaborado conjuntamente pelos profes-
sores, propondo uma mesma linha de ação pedagógica, tanto no ensino 
regular como no AEE. Constitui-se como um instrumento capaz de 
propiciar um olhar individualizado sobre o estudante, seu desenvolvi-
mento, suas habilidades e competências, as barreiras que lhe são postas 
e, acima de tudo, suas possibilidades nos processos de aprendizagem. 
O PEI traça objetivos a serem alcançados com o estudante em questão 
e delineia estratégias para alcançar as metas, levando-se em conta suas 
necessidades específicas. 

Nesse cenário, são, portanto, demandadas ações pedagógicas que 
possam contribuir para se reconhecer esse público nas escolas, bem 
como efetivar seu atendimento. Diante disso, os saberes produzidos em 
diversos campos teóricos são convocados de modo a auxiliar a constru-
ção desse fazer. Pode-se destacar a Psicologia que, juntamente com a 
Medicina, participa historicamente na educação escolar, sobretudo na 
Educação Especial, contribuindo para sua efetivação. 

O objetivo do presente texto consiste em destacar a importância 
da presença de atividades artísticas, nos espaços de AEE, em especial, 
para os alunos com deficiências no campo intelectual; estes, de modo 
geral, para obterem tal diagnóstico, apresentam, entre outros, impasses 

4 Também citado em algumas redes de ensino como Plano de Desenvolvimento In-
dividualizado – PDI. 
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na função simbólica, acarretando uma série de dificuldades que depen-
dem da representação e implicam certo prejuízo na abstração e na 
imaginação, comprometendo, por vezes, a construção de conhecimen-
tos em alguns campos do saber. 

Apesar de os principais casos de deficiência intelectual estarem 
presentes nas síndromes de Down, do X-Frágil, de Prader-Willi, de 
Angelman e de Williams, muitos têm sido os alunos que recebem este 
diagnóstico no espaço escolar, englobando características como dificul-
dades em lidar com atividades do dia a dia, impasses no desenvolvimento 
da linguagem e no desenvolvimento social. Tais alunos vêm usufruindo 
as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), recebendo uma série de 
reforços que visam contribuir com a minimização da defasagem escolar. 
Nesse sentido, pretende-se chamar a atenção para as possibilidades da 
vivência em Arte, por parte destes sujeitos, nos espaços de AEE.

A fim de se confirmar a potência cognitiva e inclusiva da Arte, 
parte-se dos aportes teóricos sistematizados por Arthur Efland, que 
configuram a teoria da Cognição Imaginativa. Desse modo, aponta-se 
a Arte como área de conhecimento dotada de características que dialo-
gam com os objetivos dos trabalhos desenvolvidos nas SRM’s. 

Em seguida, passa-se ao relato de três modelos de trabalho com 
Arte e Inclusão, a título de ilustração. Dois deles apresentados a partir 
de seus registros em Tese de doutorado e livro – a oficina desenvolvida 
na ONG Nosso Sonho (SP), com seis crianças com paralisia cerebral, 
descrita em Tese no campo das Artes Visuais (ECA-USP), defendida 
pela artista e educadora Ana Amália Barbosa; o livro que sistematiza 
quinze anos de trabalho do Instituto Rodrigo Mendes (RJ), desenvol-
vendo projetos em Arte-Educação para sujeitos com e sem deficiência. 
E, por fim, a experiência da ONG Corpo Cidadão que, em uma de suas 
unidades de Educação Social, desenvolveu, em 2015 e 2016, oficinas 
de Arte com um grupo constituído de estudantes de uma escola espe-
cial juntamente com estudantes de duas Escolas comuns, na região da 
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Grande BH. Esta última experiência foi constatada a partir de uma 
investigação em nível de Iniciação Científica. 

A arte e a educação.

A atenção para a presença da Arte na educação não é recente. 
As discussões acerca da educação estética atravessam a história – de 
Platão aos dias de hoje. Cabe ressaltar um expoente do movimento de 
educação pela Arte, Herbert Read, que defendeu uma educação esté-
tica em que todas as linguagens artísticas seriam abordadas: educação 
plástica/visual, literária/poética, musical/auditiva e cênica. Pensando a 
Arte baseada na expressão e na liberdade criadora, contribuiu para a 
educação dos sentidos em que se baseiam a consciência, o raciocínio e 
a inteligência do indivíduo. 

Em seu livro A redenção do robô – meu encontro com a educação 
através da arte, afirma (1986, p.12):

[...] quando falo em arte, quero dizer um processo educacional, 
um processo de crescimento; e, quando falo em educação, quero 
designar um processo artístico, um processo de autocriação. Como 
educadores, olhamos o processo do lado de fora; como artistas o 
vemos por dentro; e ambos os processos integrados constituem o 
ser humano completo.

O pensamento de Read, apontando a Arte como a protagonista 
dos processos de uma educação libertadora, destaca seu diálogo com 
processos intelectuais, sensíveis, emocionais e transcendentais. Esse 
diálogo favorece sua presença e seu uso para fins terapêuticos, curativos 
e educativos, os quais se confundem, dificultando a definição da Arte 
como campo do conhecimento a ser explorado na educação.

Nesse sentido, torna-se relevante destacar a distinção entre Arte-
-Terapia, Arte como Terapia e Arte-Educação. A primeira consiste 
numa técnica que une Arte e conhecimentos em Psicologia, visando 
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trazer à tona conteúdos reprimidos a serem trabalhados, com o objetivo 
de tratamento; ou mesmo a cura de traumas e eliminação de compor-
tamentos indesejados. Podemos citar, como exemplo, o Psicodrama, 
criado pelo médico romeno Jacob Levy Moreno,   na 1ª metade do 
século XX, que consiste numa técnica terapêutica, de grupo, na qual se 
utiliza do teatro para esse fim. A Arte-Terapia também se constitui a 
partir de elementos plásticos e musicais; neste último caso, configura o 
campo específico da Musicoterapia.

Já a Arte como Terapia pode ser pensada como o uso de elemen-
tos da Arte para fins terapêuticos. Não se constitui como uma técnica 
em si, mas utiliza os efeitos terapêuticos constituintes da Arte para o 
tratamento de um mal-estar. Pode-se dizer, a Arte por si só congrega 
uma terapêutica, uma vez que o processo criativo ou mesmo a fruição 
de um trabalho artístico (tela, peça de teatro etc.) intermedeia as rela-
ções com nossos conflitos internos (CHAVES, 2015). Nesse sentido, 
muitas vezes é convocada como recurso no tratamento ou cura desses 
conflitos. A partir dessa perspectiva, encontra-se com frequência nas 
atividades oferecidas nos espaços de convivência e de tratamento de 
sujeitos com sofrimento mental e/ou dependência química.

Torna-se possível, portanto, focar nos efeitos terapêuticos do 
fazer/fruir Arte (Arte como Terapia); ou mesmo somar a Arte aos 
saberes da Psicologia, constituindo-se uma técnica de tratamento 
(Arte-Terapia).

Já no que se refere à Arte-Educação, parte-se da compreensão da 
Arte como área de conhecimento, a qual deve compor o rol de saberes 
a serem transmitidos e construídos nos processos educativos – escolares 
ou não escolares, por meio de processos pedagógicos específicos.

O ensino-aprendizagem da Arte pode também ser pensado a 
partir das Teorias Cognitivas que apontam uma mudança de concepção 
de Arte, como forma de linguagem, para outra, como resultado de um 
nível de operações cognitivas de esquemas mentais constituídos pela 
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imagem, ou seja, de imagens esquemáticas (EFLAND, 2005). Nessa 
perspectiva, sua transmissão não se daria por comunicação, mas por 
metáfora – não no sentido linguístico, mas no sentido imagético. 

Tal concepção vem sendo amplamente estudada pelo historiador 
de Arte-Educação e professor Titular do Departamento de Art Educa-
tion da The Ohio State University / EUA, Arthur Efland. Segundo este, a 
metáfora é o que constrói ligações permitindo-nos estruturar o conhe-
cimento em diferentes domínios para estabelecer conexões entre coisas 
aparentemente não relacionadas. Portanto, pode ela (a metáfora) ser 
considerada um de nossos instrumentos mais importantes para com-
preender, parcialmente, o que não se pode compreender na totalidade, 
sobretudo ao que se refere a nossos sentimentos, experiências estéticas, 
práticas morais e consciências espirituais. 

Esse autor então propõe uma concepção de Arte como uma 
produção oriunda do que se pode chamar de Cognição Imaginativa, 
significando o termo “imaginativo” como uma classe específica de ope-
rações cognitivas. Contudo, nesta concepção, a imaginação não significa 
nenhuma operação cognitiva em si mesma, senão o resultado de ações 
cognitivas que permitem aos indivíduos construir significados que, 
geralmente, dependem menos das formas de pensamentos convencio-
nais regidos por regras comunicacionais.

A linha da Cognição Imaginativa considera que a imaginação 
representa o único “espaço” possível de construção de conhecimento, 
em qualquer área. Os outros “espaços” já se veem tomados por relações, 
registros memoriais, automatismos etc. Destarte, é no espaço imagi-
nativo que novas formas podem se construir, lançando-se mão do que 
existe nos outros espaços. A partir do momento em que o construído se 
fixa, ele migra para a memória, relações ou automatismos, dando lugar 
para que novas construções possam ocorrer. 

Efland (2005, p.183-184) parte da proposta de pensar a imagi-
nação como ação e poder de formar imagens mentais do que não se vê, 
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de fato, presente em nossos sentidos ou que não tenha sido experimen-
tado. Ou, ainda, o poder de criar novas ideias ou imagens por meio da 
combinação e reorganização de experiências prévias. Trata-se de um 
processo cognitivo que permite aos indivíduos organizar ou reorgani-
zar imagens, combinar ou recombinar símbolos – como nas produções 
narrativas ou na criação de metáforas. Para tal sistematização, o autor 
recorre, sobretudo, ao trabalho linguístico de George Lakoff e Mark 
Johnson, somados aos conceitos de esquema de Jean Piaget.

Lakoff e Johnson (2007) ressaltam os fundamentos cognitivos de 
atividades mentais aparentemente abstratas, como a categorização e a 
metáfora. Defendem a presença de evidências que propõem a existência 
de um determinado nível de operações cognitivas o qual denominam 
de “imagem-esquemáticas”. Tal como os esquemas apresentados por 
Piaget, estas significam estruturas baseadas em imagens derivadas da 
experiência corpórea e perceptiva cotidiana. Entretanto, esses autores 
preveem um rol contínuo para as imagens-esquema na cognição, não 
respondendo a um sistema evolutivo, como propõe Piaget, ao configu-
rar-se num esquema que estabelece as bases das formas de pensamento 
não proposicional – tais como as imagens mentais e a metáfora. Trata-
-se do estabelecimento do esquema, portanto, que dá bases para a 
elaboração de outros conceitos por meio da metáfora.  

Os dois autores postulam um tipo de esquema que começa com 
imagens e experiências corporais adquiridas diretamente na percepção e 
que proporcionam o fundamento para a categorização, a razão abstrata, 
formas de pensamento proposicionais5 e não proposicionais, metáfora 
e narrativa. As imagens-esquema não seriam, portanto, imagens que 
recordamos de percepções anteriores, mas estruturas cognitivas que 
derivam de uma variedade de imagens produzidas na experiência. Uma 
vez estabelecidas, essas imagens-esquema mostram-se potencialmente 

5 Que expressam uma proposição.
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constituídas para a elaboração metafórica, de forma que a ideia ou con-
ceito possa transpor-se para outro campo que não o primeiro, concreto. 

Efland (2005) salienta que a metáfora aparece em todos os domí-
nios do conhecimento, mas principalmente em Arte é onde fazemos 
experiências de ações metafóricas da mente como via de construção 
de sentidos. Portanto, o que distingue a experiência artística de outras 
experiências não é a metáfora por si só, mas a excelência dos níveis meta-
fóricos de imaginação e seu vínculo com a estética. Desse modo, a partir 
de tais pressupostos, pode-se dizer que a prática artística potencializa a 
vivência pessoal e/ou a bagagem imagética do indivíduo, gerando maior 
capacidade cognitiva em quaisquer práticas do conhecimento.

As artes são lugares em que os saltos metafóricos da imaginação 
se vangloriam por seu potencial e excelência estética. Além disso, 
a arte é onde a experiência, a natureza e a estrutura da metáfora 
se tornam o foco principal. Isso ocorre em atividades em que os 
indivíduos criam obras de arte, mas também entram em jogo na in-
terpretação de obras de arte. [...] as artes são lugares onde as cons-
truções da metáfora podem e devem tornar-se o principal objeto 
de estudo, em que é necessário compreender que as imagens visuais 
e expressões verbais não são fatos literais, mas são representações 
de significados que podem ser vistos sob outra ótica. Somente nas 
artes os processos e produtos da imaginação se encontram e se ex-
ploram com plena consciência; se convertem em objetetos de in-
vestigação, diferentemente das ciências, onde as metáforas usadas 
ficam ocultas. (EFLAND, 2005, p.206-207)6

Assim, de acordo com o autor, a partir de suas referências, a Arte 
pode ser pensada como uma atividade calcada em elementos cogni-
tivos, uma vez que apresenta como base de construção de sentidos a 
imaginação – ação que convoca esquemas articulados pelo recurso de 
pensamento da metáfora, a qual emana da percepção e da experiência 

6 Tradução da autora.
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corpórea. O autor, ao apontar o potencial cognitivo da imaginação na 
educação, apresenta suas possibilidades para desenvolver conhecimento 
e compreensão.

Propiciar experiências e vivências significativas, as quais pos-
sam construir esquemas e provocar metáforas, seria a linha de ação de 
uma proposta pedagógica calcada na ideia de Cognição Imaginativa. O 
esquema a seguir pretende ilustrar e esclarecer o exposto acerca desta 
teoria.

Imagem 1: Esquema de construção de metáforas7

A defesa da Arte na educação, no Brasil, passa por movimentos 
que destacaram sua importância no campo da estética e da política. 
O movimento de Arte-Educação, intensificado nas décadas de 1980 
e 1990 (BARBOSA, 2020), culminou na inclusão obrigatória, desta, 
como disciplina nos currículos escolares da Educação Básica. Mas o que 
se observa, de modo geral, é ainda uma precarização no ensino de Arte 
nas escolas. Os motivos são vários, mas acentuam-se a falta de estrutura 
física adequada para a realização dos processos de ensino-aprendiza-
gens, bem como o curto espaço de tempo para o desenvolvimento dos 
mesmos.

7 Elaborado pela autora.
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Sem desconsiderar a importância e a necessidade de se fomentar 
a presença da Arte nos currículos, bem como as condições para que 
este campo do conhecimento seja efetivamente trabalhado em todo 
o percurso escolar da Educação Básica, quer-se aqui destacar as pos-
sibilidades desse trabalho no espaço de Atendimento Educacional 
Especializado, tendo em vista sua organização poder se dar de modo 
mais flexível, no que se refere aos tempos e espaços8 escolares. Esse 
fato permite oferecer um contato mais intenso com a Arte, configu-
rando uma possibilidade de atividade complementar a ser trabalhada 
nas Salas de Recursos Multifuncionais, em especial, com alunos que 
apresentam deficiências no campo intelectual. Não se tratando, obvia-
mente, de atividades de “passatempo”, nem de um uso com exclusivo 
objetivo terapêutico, mas da aprendizagem nessa área de conhecimento, 
visando ampliar os saberes e as competências metafóricas da cognição. 

De acordo com o Manual de Orientação: Programa de Implantação 
de Sala de Recursos Multifuncionais (MEC/SEE, 2010), as contribuições 
do professor de AEE contemplam, entre outras ações, 

Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais 
como: Libras, Braille, orientação e mobilidade, Língua Portugue-
sa para alunos surdos; informática acessível; Comunicação Alter-
nativa e Aumentativa - CAA, atividades de desenvolvimento das 
habilidades mentais superiores e atividades de enriquecimento cur-
ricular. (p.8)

Defende-se aqui a experiência artística nos espaços de AEE, apos-
tando-se no diálogo com processos intelectuais, sensíveis, emocionais e 
transcendentais (READ, 1986) visando, também, ao desenvolvimento 
das habilidades mentais superiores.

8 Refere-se aqui aos espaços de AEE organizados fora ou dentro da escola.
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A deficiência intelectual no AEE. 

A deficiência intelectual, congênita ou adquirida, constitui um 
impasse para o ensino na escola regular, tanto no que se refere ao 
diagnóstico quanto para a indicação e a definição do Atendimento 
Educacional Especializado. A complexidade na conceituação dessa 
deficiência impede sua definição por um único campo do saber, tor-
nando-se objeto de estudos de inúmeras áreas de conhecimento. 

A pessoa com deficiência intelectual apresenta algum atraso no 
seu desenvolvimento, configurando, não raro, dificuldades na apren-
dizagem, na realização de tarefas do dia a dia e na interação com o 
meio onde vive (APA, 2013); ou seja, engendra um comprometimento 
cognitivo. 

Entretanto, pelo fato de não se esgotar em sua condição orgânica 
e/ou intelectual, o saber pedagógico adequado à educação das pessoas 
com esse tipo de deficiência constitui-se numa série de revisões em seu 
conceito, as quais vêm sendo produzidas nos campos da Medicina, da 
Psicologia, da Psicometria e da Psicanálise, entre outros. 

Nesse sentido, o movimento de Integração Escolar (MENDES, 
2006), prevalente até o reconhecimento do paradigma da Inclusão, 
manteve o uso de práticas adaptativas, direcionadas aos alunos com 
deficiência intelectual, com o objetivo de propiciar a inserção destes 
na escola comum, por meio do treino diante dos mesmos conteúdos e 
programas do ensino regular. Tais práticas encontram suas ressonâncias 
em muitos dos espaços atuais de Atendimento Educacional Especiali-
zado, de escolas comuns, onde ainda se verificam propostas de repetição 
de ações sobre os objetos, sem que o sujeito lhes atribua um significado 
próprio. Trata-se de práticas sem nenhuma repercussão intelectual, pois 
nada produzem de novo e apenas colocam esses alunos em uma con-
dição funcional – posição inferior, enfraquecida e debilitada diante do 
conhecimento (BATISTA; MANTOAN, 2006).
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A partir de uma perspectiva inclusiva, o AEE deve existir para 
que os alunos possam construir conhecimentos distintos dos presentes 
nos currículos do ensino regular, os quais são considerados necessários 
para que se possam ultrapassar as barreiras advindas com a deficiên-
cia. Então, este atendimento deve propiciar aos alunos com deficiência 
intelectual algumas condições para que possam passar de um tipo de 
ação automática e mecânica, diante de uma situação de aprendizado, 
para outro tipo, que lhe possibilite selecionar e optar pelos meios que 
julguem mais convenientes para agir intelectualmente. 

No AEE, deve-se privilegiar o desenvolvimento e a superação 
de possíveis dificuldades intelectuais, como ocorre nos casos de estu-
dantes com outros tipos de deficiências: ao estudante cego, é oferecida 
a possibilidade de ler pelo sistema Braille; ao estudante Surdo, o meio 
mais conveniente de se comunicar; ao estudante com deficiência física, o 
modo mais adequado de se orientar, se locomover ou manipular objetos. 
Entretanto, diferentemente desses exemplos, para o estudante com defi-
ciência intelectual, a acessibilidade não depende de suportes externos ao 
sujeito, mas da saída de uma posição passiva e automatizada, diante da 
aprendizagem, para o acesso e a apropriação ativa do próprio saber.

No material produzido pelo MEC9 para a orientação de professo-
res (BATISTA; MANTOAM, 2006), no que se refere ao Atendimento 
Educacional Especializado para a deficiência intelectual, propõe-se 
trabalhar a abstração por meio da projeção das ações práticas em pen-
samento. Partindo-se da ideia de construção mental do conhecimento, 
desenvolvida pela teoria piagetiana, destaca-se que a passagem das ações 
práticas, bem como a coordenação dessas ações em pensamento, compõe 
o processo cognitivo humano. Entretanto, chama-se a atenção para o 
fato de que, no caso das pessoas que contam com alguma deficiência no 
campo intelectual, essa passagem deve ser estimulada e provocada, de 
modo que o conhecimento possa tornar-se consciente e interiorizado. 

9  http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/defmental.pdf 
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Quais são as possibilidades de trabalhos complementares, com 
esse propósito, no âmbito do Atendimento Educacional Especializado? 
Tem-se em vista, aqui, chamar a atenção para a importância da Arte (o 
fazer e o fruir) nos ambientes de AEE, em especial, nas Salas de Recur-
sos Multifuncionais. O foco é a Arte enquanto área de conhecimento 
que, por suas características, demanda o exercício cognitivo da metá-
fora, permitindo a construção de imagens mentais como esquemas, ou 
seja, evoca e motiva a Cognição Imaginativa. Trata-se de algo que pode 
contribuir, acima de tudo, de forma complementar, no desenvolvimento 
e na aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual.

Quer-se aqui, também, destacar o aspecto inclusivo da Arte, no 
que se refere à valorização da produção singular de cada sujeito. Nos 
processos de ensino-aprendizagem em Arte, consiste o foco nas pos-
sibilidades de quem produz – o estudante, no caso, destacando-se as 
características de sua produção, seu estilo, suas descobertas, seu “traço”; 
e, desse modo, permitindo ressignificar a função do olhar, bem como os 
conceitos de erro e de acerto, de beleza, de exposição. 

A riqueza das possibilidades da vivência em Arte, por sujeitos que 
apresentem necessidades educacionais específicas no campo intelectual, 
pode ser ilustrada a partir de trabalhos desenvolvidos em espaços edu-
cativos não escolares. Muitos deles constroem processos pedagógicos 
que se sistematizam por meio de práticas efetivas, as quais podem nos 
ensinar muito sobre as contribuições da Arte à Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva. A seguir, passar-se-á à apresentação 
de alguns destes trabalhos.

Arte-educação e inclusão: experiências que nos ensinam. 

No sentido de incrementar a reflexão acerca do potencial educa-
tivo e inclusivo da Arte, especialmente ao se tratar de sujeitos compõem 
o público da Educação Especial, quer-se aqui citar três experiências 
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distintas. Uma delas refere-se ao trabalho de pesquisa, da artista e Arte-
-Educadora Ana Amália Tavares Bastos Barbosa, desenvolvido em Tese 
de doutorado no campo das Artes, a qual resultou no livro de mesmo 
título: Além do Corpo – uma experiência em Arte/Educação (2014).

A autora adquiriu a síndrome de locked-in10, como sequela de 
um acidente vascular cerebral de tronco, tornando-se desde então 
tetraplégica, muda e disfásica, embora com a cognição e consciência 
inteiramente preservadas. Dedicou-se então a uma pesquisa no campo 
da Arte-Educação, desenvolvida durante três anos (2008 a 2010), com 
seis crianças entre 7 e 9 anos de idade, portadoras de paralisia cerebral 
ou outro tipo de lesão cerebral constatada após o nascimento; todas 
faziam uso de cadeira de rodas, algumas com comprometimentos tam-
bém na fala e na visão. 

Em parceria com a ONG Nosso Sonho e uma escola pública, na 
cidade de São Paulo, trabalhou com as crianças a partir de uma oficina 
de Artes Visuais. Segundo Barbosa (2009), por meio de aulas, objetivou 
principalmente desenvolver os sistemas proprioceptivo – a percepção 
do corpo/cadeira de rodas no espaço e da relação entre os segmentos 
do corpo – e exteroceptivo – a ação dos sentidos. A autora recorre às 
neurociências para, a partir da Arte-Educação, além da ampliação da 
alfabetização cultural, provocar o desenvolvimento das estruturas da 
cognição, compensatoriamente, estimulando os circuitos neurológicos 
a substituir funcionalmente regiões lesadas (BARBOSA, 2009). 

E além de trabalhar a relação do corpo no espaço e a convocação 
dos sentidos, objetivou a inclusão cultural, promovendo a visita dessas 
crianças a exposições e espaços culturais, o conhecimento de obras de 

10 Também conhecida como síndrome do encarceramento, se caracteriza basicamente 
por tetraplegia, anartria e preservação do nível de consciência, além de certa movimen-
tação ocular pela qual o paciente se comunica. Deve se diferenciar do mutismo aciné-
tico (coma vigil), que se caracteriza por incapacidade de realizar qualquer movimento 
ou vocalizar, conservando a inspeção vigilante dos olhos, porém com ausência total 
da atividade mental. Normalmente, os movimentos presentes nos olhos são o piscar e 
movimentos verticais (bobbing). Fonte: http://www.scielo.br/pdf/anp/v40n3/13.pdf
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artistas e o contato com artistas convidados para trabalhar com elas na 
sala de aula.

Para a prática artística, a autora recorre, entre outras fontes, a 
Hélio Oiticica11 para projetar as atividades visando desenvolver a per-
cepção do corpo inteiro; e a John Dewey (2010) para a provocação 
da experiência estética. Partindo-se do pressuposto de que as soluções 
gráficas variam de indivíduo para indivíduo, propõe pensar o desenho 
como forma singular de pensamento.

Barbosa (2009) apresenta e analisa a experiência didática viven-
ciada com as crianças da pesquisa, revelando métodos e concepções de 
ensino, organicamente entrelaçados, num trabalho colaborativo de edu-
cação. Desse modo, promove uma prática em Arte dedicada a sujeitos 
público da Educação Especial – crianças com deficiências físicas e loco-
motoras e, em alguns dos casos, também deficiência intelectual.

Com relação aos resultados, além de destacar a modificação das 
crianças na relação com o espaço e com a linguagem, a autora destaca 
também a importância do trabalho realizado em parceria com os pro-
fessores da escola onde as crianças estudavam e a ONG que sediava a 
Oficina no contraturno escolar. Tal experiência aponta possibilidades 
do ensino-aprendizagem no campo das Artes como atividade comple-
mentar à educação de crianças com deficiências.

Outra experiência refere-se ao trabalho desenvolvido pelo Insti-
tuto Rodrigo Mendes, que teve início a partir da criação de uma escola 
de Artes direcionada, exclusivamente, a pessoas com deficiências físi-
cas e intelectuais. O projeto, ao longo de quase duas décadas, foi se 

11 Artista brasileiro performático, pintor e escultor. Na década de 1950, abandona os 
trabalhos bidimensionais e cria relevos espaciais, bólides, capas, estandartes, tendas e 
instalações labirínticas, as quais chamou de Penetráveis. Na década de 1960, propõe ex-
periências com a percepção do participador, investigando possibilidades de dilatação de 
suas capacidades sensoriais – uma “supra sensação” que levaria o indivíduo à descoberta 
do seu centro criativo interior, da sua espontaneidade expressiva adormecida, condicio-
nada ao cotidiano. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultual - http://enciclopedia.itaucultural.
org.br/pessoa48/helio-oiticica 
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apropriando de ideais multiculturalistas, expandindo seus horizontes e 
transformando-se numa escola para todos, com atendimento, também, 
a pessoas sem deficiência, desenvolvendo, ainda, projetos de formação 
de professores para a Educação Inclusiva.

O trabalho está registrado no livro Artes Visuais na educação inclu-
siva: metodologias e práticas do Instituto Rodrigo Mendes (2010); onde se 
conta a história da instituição e expõe as metodologias e práticas cons-
truídas no campo da Arte e da Educação Inclusiva, as quais visam a um 
ensino que interaja e articule questões relativas à acessibilidade da Arte, 
sem restrições.

O idealizador do trabalho, Rodrigo Mendes, desde criança 
interessado pela Arte, adquiriu uma deficiência aos 18 anos de idade 
por meio de uma bala que lhe atingiu o pescoço durante um assalto, 
gerando uma lesão medular e consequente paralisia da musculatura e 
tetraplegia. Após um longo tempo de fisioterapia, que lhe permitiu usar 
uma cadeira de rodas e sair para fora de casa, começou a pintar.

O projeto nasceu em 1994, como consequência de um curso 
que fora criado pelo artista, em 1992, para pessoas com deficiência 
pertencentes a uma comunidade de baixa renda, juntamente com um 
professor de Artes Visuais. As turmas eram formadas de 10 pessoas 
que frequentavam a escola uma vez por semana, para aulas de 60 
minutos. A metodologia partia da proposta de ateliê, orientada por 
um professor e pela experiência do artista com deficiência. Usavam 
poltrona com ajuste da inclinação de encosto e mesa com regula-
gem de angulação, além de material simples – papel canson, lápis hb, 
diferentes tipos de pincel e aquarela em pastilha, que configuravam 
um curso de pintura que pretendia levar os alunos com deficiência a 
experimentar esta prática e, eventualmente, inaugurar uma trajetória 
pessoal como artistas.

Em 2004, a instituição tornou-se a Associação Rodrigo Mendes, 
incluindo o desenho e a modelagem como modalidades exploradas e 
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ampliando o leque de técnicas e materiais das aulas de pintura – introdu-
zindo tinta a óleo, acrílica, guache e variados suportes. Posteriormente, 
acrescentou-se tear, bijuterias e um coral composto por pessoas com 
cegueira, filiadas a uma instituição situada no bairro vizinho.

A associação concretizou uma metodologia a partir da Abor-
dagem Triangular, sistematizada pela educadora brasileira Ana Mae 
Barbosa (1998), pioneira em Arte-Educação. Trata-se de uma abor-
dagem que influenciou de forma positiva o ensino-aprendizagem das 
Artes e das Culturas Visuais a partir do final da década de 1980 e 
início dos anos 90 em diante. A abordagem constitui-se como uma 
postura epistemológica, uma orientação sistematizada por meio de 
ações decorrentes de três eixos básicos – Ler, Fazer e Contextualizar 
a Arte.

Em 2005, a associação criou o Programa Plural – curso de 2 
meses dirigido a professores de escolas públicas. E atualmente12 man-
tém três programas educativos e um de ateliê (Projeto Singular), não 
mais específicos para pessoas com deficiência, abrangendo um público 
de perfil heterogêneo. Trabalha-se a partir de constantes registros dos 
processos, no objetivo de composições narrativas dos fatos para aprender 
com o acontecimento de uma prática. Este sistema de ensino considera 
o sujeito de ateliê como investigador da linguagem visual, e, ao mesmo 
tempo, de sua própria experiência; ou seja, ele enquanto experiência 
de si mesmo ao fazer, observar e relacionar-se com a Arte, com outras 
ideias criativas, meios e pessoas, gerando o que projeto nomeia como 
estado de artisteiro.

A partir dos resultados desse trabalho, Mendes destaca (2010, 
p.49) a Arte como uma área imprescindível para qualquer proposta 
pedagógica de qualidade. Parte do pressuposto de que a Arte rompe 
com o predomínio lógico-matemático das disciplinas escolares, ofere-

12 Até o período imediatamente anterior à pandemia da Covid 19. http://institutoro-
drigomendes.org.br 
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cendo aos educandos outras portas de acesso ao desenvolvimento de seu 
potencial. É nesse sentido que a experiência desta instituição demons-
tra as possibilidades da Arte, em sua dimensão educativa a inclusiva, 
capaz de contribuir nos processos de singularização e socialização de 
sujeitos com deficiências. 

Quer-se aqui destacar ainda o trabalho desenvolvido em uma 
das unidades da ONG Corpo Cidadão, o qual pode ensinar sobre as 
contribuições da Arte à Educação Especial na perspectiva da Educação 
Inclusiva. Para esclarecer esta afirmação, passar-se-á à sua descrição. 

A instituição em questão, por meio do projeto Sambalelê, de 
Arte-Educação social, foi criada13 em Belo Horizonte, em 1998, pelo 
Grupo Corpo Companhia de Dança, responsável por sua idealiza-
ção, coordenação e gestão, mediante recursos provenientes das Leis de 
Incentivo à Cultura. 

Em 2000, criou-se a ONG Corpo Cidadão, que passou a figu-
rar, desde então, como gestora e proponente do projeto Sambalelê. Em 
2006, chegou a atender cerca de 450 crianças e jovens, atuando em 
três comunidades de Belo Horizonte e da Região Metropolitana, em 
parceria com outras instituições e/ou sob o patrocínio de instituições 
públicas e privadas. 

No intuito de fazer valer os direitos de crianças e jovens, a ONG 
vem promovendo oportunidades educativas e de desenvolvimento 
integral, por meio da Arte-Educação. Atualmente14, centenas de par-
ticipantes são beneficiados com oficinas de artes integradas, com foco 
especial em Dança, ao longo de cada ano letivo, finalizando o processo 
com a construção de um espetáculo cênico musical protagonizado pelos 
educandos e apresentado em suas comunidades e num dos teatros da 
cidade. 

13 http://corpocidadao.org.br 
14 Até o período imediatamente anterior à pandemia da Covid 19. http://corpocida-
dao.org.br
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Até o final do ano de 201515, a ONG atuou também numa 
unidade localizada na periferia da cidade de Lagoa Santa, a 35km 
da capital, Belo Horizonte, em parceria com a prefeitura daquela 
cidade, atendendo educandos de duas escolas comuns juntamente 
com os de uma escola especial, tradicional, localizada numa cidade 
ainda menor, também em parceria com um programa de educação em 
tempo integral.

O espaço foi cedido por uma empresa do setor de cimentos da 
região, onde são realizadas também suas ações de educação ambien-
tal. Trata-se de uma casa grande, situada num terreno bem arborizado, 
composta de espaços amplos utilizados para oficinas de dança, de 
música, de artes plásticas, além de biblioteca e refeitório. 

Nesta unidade, nos turnos da manhã e tarde, nas 3as e 5as, cerca 
de 100 crianças e jovens – com e sem deficiências – vivenciavam duas 
oficinas por dia, no contraturno em relação ao horário da escola16. 

Os educadores relataram que os tempos e espaços foram organi-
zados de forma que os alunos e alunas das escolas comuns e da escola 
especial vivenciassem juntos as oficinas, num trabalho espontanea-
mente inclusivo, tais como vivências de expressão corporal, participação 
e montagem de coreografias de dança contemporânea, as quais foram 
preparadas durante um semestre e apresentadas num dos teatros da 
referida cidade. 

Em visita à instituição, realizada17 em outubro de 2015, foi pos-
sível observar os estudantes das escolas comuns, que não apresentavam 

15 Estas atividades foram interrompidas em função da falta de recursos.
16 Os alunos participantes nesta unidade da ONG Corpo Cidadão, no turno da ma-
nhã, frequentavam suas escolas (comum ou especial) no turno da tarde; e vice-versa. Por 
meio de transporte fornecido pela prefeitura da cidade de Lagoa Santa, realizavam o 
translado entre suas casas, a unidade da ONG e suas escolas.
17 A visita foi realizada por ocasião de pesquisa de Iniciação Científica intitulada 
Arte-Educação em espaços não escolares, orientada pela autora deste capítulo, desenvolvida 
por meio de recursos da FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais.
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diagnóstico de deficiência, participarem das oficinas, juntamente com 
os estudantes da escola especial, de idades variadas. Havia crianças e 
adolescentes com Síndrome de Down, deficiência intelectual e TEA, 
além de outras características desconhecidas pelos educadores.

Na referida visita, foram observados alunos e alunas da escola 
especial, não sem alguma dificuldade motora, realizando coreografias 
de forma tecnicamente correta e em diálogo com a música. Foi possível 
acompanhar uma oficina de Artes Visuais, na qual todos os estudantes 
trabalhavam por meio do modelo de ateliê, onde vinham desenvol-
vendo o autorretrato há várias semanas, utilizando diversos materiais e 
suportes apresentados pela educadora. Foi possível ainda observar esses 
alunos e alunas, juntos, numa oficina de música, onde ensaiavam uma 
apresentação musical composta de diversos instrumentos e canto.

Além das oficinas, as crianças e adolescentes, neste projeto, 
frequentemente são levados em visitas a museus, galerias e espaços 
públicos, assistem a espetáculos cênicos e musicais na cidade de Belo 
Horizonte, bem como são estimulados a ouvir e contar histórias a partir 
da pequena biblioteca montada pela instituição. 

Sem nenhum acompanhante especializado, foi possível observar 
os estudantes da escola especial buscando um modo de estar, próprio, 
inteiro, junto de todos e do todo da atividade, bem como observar a 
participação ativa nas rodas de conversa, que ocorrem no início e no 
final do turno de trabalhos. Numa destas, registrou-se a fala de um dos 
alunos diante da pergunta do educador em relação ao seu dia na insti-
tuição: “O projeto hoje foi bom! Igual é bom todos os dias”.

Trata-se de uma iniciativa institucional, em parceria com o poder 
público e o setor privado. Entretanto, pelo caráter de projeto educativo, 
permite-se a experimentação cotidianamente e a invenção de um modo 
de fazer a partir do aprendizado diário com os participantes. Nesse 
sentido, observa-se um processo desenvolvido por Arte-Educadores, 
sem experiência com a Educação Especial, os quais concretizam um 
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trabalho estimulador e inclusivo. Conclui-se, nesse caso, que a efetivi-
dade do trabalho se concretiza em função da natureza do conhecimento 
transmitido – a Arte. 

Considerações finais. 

Nas três experiências citadas, percebe-se, pelos relatos, pelos 
registros (em Tese e livro) e pelas observações, a efetividade nos pro-
cessos de desenvolvimento e de aprendizagem desses sujeitos, diante da 
proposta de construção de conhecimento. 

Defende-se, aqui, que tal efetividade reside na oportunidade da 
educação em Arte, uma área de conhecimento com foco mantido sem-
pre no sujeito, em suas potencialidades, e não na deficiência. O fazer e 
fruir Arte nos convoca à criação e à imaginação, a partir da ampliação de 
nossas experiências – individuais e coletivas; ou seja, demanda o exercí-
cio cognitivo da metáfora, permitindo a construção de imagens mentais 
como esquemas, de modo a evocar e motivar a Cognição Imaginativa

 Nos três exemplos apresentados, trata-se de projetos organiza-
dos de acordo com as necessidades dos educandos e educadores, cada 
qual desenvolvendo os trabalhos a partir do modelo que melhor aten-
deu às necessidades dos sujeitos envolvidos – oficina, ateliê, escola livre 
de Artes. 

A atividade criadora pode ser estimulada em espaços distintos 
daqueles onde tradicionalmente se trabalha com Arte. Objetivou-
-se aqui apontar, por meio da teoria da Cognição Imaginativa e dos 
três exemplos apresentados, a potencialidade da presença da Arte nos 
ambientes educativos direcionados também aos sujeitos com algum tipo 
de deficiência. Potencialidade esta passível de ser explorada por pro-
fessores capacitados e/ou artistas das comunidades onde se localizam 
as escolas, nos espaços de Atendimento Educacional Especializado, 
os quais são frequentados pelos alunos e alunas que apresentam, entre 
outras, alguma deficiência intelectual. Aposta-se, assim, nas caracte-
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rísticas dessa área de conhecimento, acolhidas num espaço educativo, 
garantido por lei, organizado especialmente para atender às necessida-
des singulares. 

A Arte nesses espaços, para além do puro entretenimento, ou 
mesmo de uma terapêutica, pode ser pensada como uma potência capaz 
de contribuir nos processos de desenvolvimento cognitivo e subjetivo – 
de todos e de cada um.
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3. SABERES INCLUSIVOS E A DOCÊNCIA 
NA ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM 
DEFICIÊNCIA1

Paloma Roberta Euzebio Rodrigues

Introdução: saberes docentes.

A preocupação com a qualificação profissional docente para o 
trabalho nas escolas vem sendo demonstrada, principalmente, nas duas 
últimas décadas, tanto nas políticas públicas de formação docente 
quanto na quantidade e qualidade das produções acadêmicas sobre 
a temática (PLETSCH, 2009). Ao discutir o papel fundamental da 
formação docente para o aprimoramento da educação brasileira, por 
exemplo, André (2010) destaca a atenção que muitos políticos, admi-
nistradores e pesquisadores têm dado a esse campo justamente por 
compreenderem tamanha importância. 

A formação é, neste sentido, condição indispensável para a 
constituição de um sujeito em sua ação profissional (SOUZA; SIL-
VESTRE, 2016). Percebemos esta mesma preocupação, mas de forma 
especial, com a formação de professores para a atuação no processo 
inclusivo de pessoas com deficiência, especificamente (CARMO et al., 
2019). Sabemos que o investimento na qualificação docente, por si só, 
não consegue resolver todas as problemáticas do processo inclusivo nas 
escolas públicas regulares, mas é um fator imprescindível para que a 
inclusão aconteça de fato.

1 Este texto é um recorte da pesquisa de Doutorado que está sendo realizada pela 
autora no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São 
Paulo, UNIFESP, intitulada “A educação inclusiva nas escolas públicas: identidades e 
saberes docentes”.
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A inclusão de alunos antes excluídos das instituições de ensino 
comum vem recebendo destaque e políticas públicas foram e estão 
sendo elaboradas com o objetivo de tornar os sistemas de ensino mais 
dispostos e abertos para receber a diversidade no contexto escolar 
(CARMO et al., 2019). A respeito disso, é destacada por Pletsch (2009, 
p. 148), por exemplo, a demanda por políticas públicas que asseguram 
uma formação docente, inicial e continuada, para o atendimento de 
alunos com deficiência nas escolas comuns: “faz-se necessário elaborar 
políticas públicas educacionais voltadas para práticas mais inclusivas, 
adequar a formação de professores às novas exigências educacionais e 
definir um perfil profissional do professor”. E, felizmente, temos acom-
panhado que as políticas educacionais vêm avançando, nas últimas duas 
décadas, no que diz respeito ao paradigma da inclusão reivindicando 
novas práticas pedagógicas e, consequentemente, o repensar da forma-
ção de professores (CARMO et al., 2019). 

Foi diante desse novo paradigma, a inclusão, que as políticas pú-
blicas passaram a contemplar diversos grupos que, por motivo de 
classe social, idade, gênero ou deficiência, foram historicamente 
excluídos dos processos educacionais. O Ingresso desse público no 
sistema regular de ensino intensificou os questionamentos em re-
lação à qualidade do serviço prestado, pois as práticas educativas 
tradicionais já não apresentavam, minimamente, resultados satis-
fatórios diante do novo cenário vivenciado pelas instituições de 
ensino (CARMO et al., 2019, p. 04).

Sabemos que as mudanças para atender ao paradigma da inclu-
são dependem de vários aspectos, não apenas da qualificação dos 
professores. Dependem dos contextos social, econômico e cultural em 
que a escola está inserida; das concepções de deficiência e de pessoas 
com deficiência; de recursos materiais e pedagógicos; de financiamen-
tos; dentre outros (PLETSCH, 2009). Todavia, uma formação docente, 
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inicial e continuada, de qualidade tende a fornecer condições para que 
o professor - profissional que lida diretamente com a escolarização do 
aluno com deficiência em sala de aula – atue no sentido de articular 
os seus conhecimentos para aprimorar o processo de ensino e alinhá-
-lo às especificidades do processo de aprendizagem de discentes com 
deficiência. 

E como ressalta Silvestre (2008), a respeito do trabalho docente 
- de modo geral, o professor precisa reconhecer o nível de responsa-
bilidade que ele possui sobre os processos de ensino e aprendizagem. 
Este profissional “não pode ser totalmente responsabilizado, como vem 
acontecendo, mas deve co-responsabilizar-se pelo fracasso da educação, 
porque o trabalho docente bem feito é condição básica para qualquer 
busca de melhoria da qualidade” (SILVESTRE, 2008, p. 14). 

É importante mencionar que ao enfatizarmos a importância de 
uma qualificação docente para a inclusão não estamos dizendo que os 
professores são incompetentes e que a formação desses profissionais é a 
solução de todos os problemas que impedem a escolarização de alunos 
com deficiência. A qualificação constante deve fazer parte da rotina de 
todos os profissionais da educação, não só dos professores. No entanto, a 
inclusão nas escolas é um grande desafio ao professor, particularmente, 
porque ele é o agente principal e facilitador dos processos de ensino 
e aprendizagem e, por isso, depende dele a construção de propostas 
de ensino que abarquem a escolarização de alunos com deficiência 
(ROCHA, 2017). Para Tardif (2002, p. 228) os professores ocupam 
uma posição importantíssima no que diz respeito aos sujeitos escolares 
e “são eles os principais atores e mediadores da cultura e dos saberes 
escolares. Em suma, é sobre os ombros deles que repousa, no fim das 
contas, a missão educativa da escola”. 

Ainda sem o objetivo de responsabilizar o docente por todo o 
processo inclusivo nas escolas, concordamos com Rocha (2017, p. 02) 
quando o autor menciona o fato de que:
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(...) cabe aos professores procurar novas posturas e habilidades que 
permitam problematizar, compreender e intervir nas diferentes si-
tuações que se deparam, além de auxiliarem na construção de uma 
proposta inclusiva, fazendo com que haja mudanças significativas 
pautadas nas possibilidades e com uma visão positiva das pessoas 
com necessidades especiais.

Vários estudiosos da educação vêm corroborando a demanda 
pela qualidade da formação docente para a escolarização de alunos com 
deficiência (PAULA, 2004; GIL, 2005; FACION, 2005; MANTOAN, 
2006; PLETSCH, 2009; SILVA, 2009; MACHADO; ALMEIDA, 
2010). Como explicam Machado e Almeida (2010), a educação inclu-
siva exige novas habilidades no que se refere à formação docente. 
Acreditamos, nesta perspectiva, que uma formação docente contínua 
e de qualidade contribui para que os professores enfrentem com mais 
propriedade os desafios da inclusão. Do mesmo modo que a qualifica-
ção docente também ajuda na eliminação do medo e da insegurança 
que muitos desses profissionais têm ao lidarem com alunos com defi-
ciência e com as diferenças na escola, de modo geral (PAULA, 2004; 
SILVA, 2009; SILVA, 2013; ROCHA, 2017). 

Acreditamos que uma das formas de contribuir para a quali-
ficação da formação dos professores para a inclusão seja explorando 
os saberes docentes inclusivos. A origem dos saberes docentes como 
tema de pesquisa é muito recente (BORGES; TARDIF, 2001) e ainda 
assim é um assunto que, segundo os autores, vem sendo muito estu-
dado na área da educação. Nas últimas décadas milhares de livros e 
artigos foram publicados sobre os saberes dos professores em todo o 
mundo. Essa produtividade não foi apenas quantitativa, “o crescimento 
substancial da pesquisa sobre o conhecimento dos professores vem 
acompanhado também de uma grande diversificação qualitativa, tanto 
no que diz respeito aos enfoques e metodologias utilizados, quanto em 
relação às disciplinas e aos quadros teóricos de referência” (BORGES; 
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TARDIF, 2001, p. 11). Os saberes docentes inclusivos, por outro lado, 
foram, até o momento, muito pouco estudados (CARAMÃO, 2009; 
COUTINHO, 2013). 

Explorar os saberes docentes para o trabalho de sala de aula2 
é uma tarefa complexa, mas necessária para refletirmos e discutirmos 
sobre a formação de professores, inicial e contínua, e o próprio traba-
lho docente. Como comenta Caramão (2009), refletir sobre os saberes 
dos professores é reconhecer e valorizar os conhecimentos humanos 
e culturais passados de geração em geração. Estudar, de modo espe-
cial, aqueles saberes que os professores consideram fundamentais para a 
escolarização de alunos com deficiência é imprescindível para que pos-
samos compreender as práticas pedagógicas direcionadas a esses alunos 
e, consequentemente, seus processos de aprendizagem. 

Segundo Coutinho (2013), os saberes docentes inclusivos são 
indispensáveis para uma prática pedagógica, realmente, inclusiva. Estes 
conhecimentos também são necessários para que possamos refletir, de 
modo crítico, sobre a formação inicial e continuada dos professores para 
uma educação que se pretende inclusiva. Coutinho (2013) também 
afirma com bastante segurança que explorar os saberes dos professores 
são fundamentais para repensarmos não só a formação desses profissio-
nais, mas também a atuação e o desenvolvimento de práticas pedagógicas. 
A estudiosa ainda complementa que a formação de professores, tanto 
inicial quanto continuada, deve ser aperfeiçoada tendo como objetivo 
o desenvolvimento desses saberes docentes. Nas palavras de Campelo 
(2001, p. 51), citado por Cunha (2007, p. 03), os estudos sobre os saberes 
docentes contribuem, efetivamente, para dois elementos: “a) confirmar 
a construção e o reconhecimento da identidade profissional do docente; 

2 Não há um projeto que defina categoricamente os saberes que os professores 
devem possuir para o exercício da profissão docente (MARIN; GIOVANNI, 2016). 
No entanto, a demanda por saberes para que os professores desenvolvam a sua função 
de ensinar, independentemente do docente e da escola, é mais do que reafirmada 
(MARIN, 2015).
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b) formar professores para desenvolverem um ensino, a cada dia, mais 
coerente com os fins da educação socialmente estabelecidos”.

Identificar e explorar os inúmeros saberes que os professores 
possuem (ou esperam possuir) para desenvolver ações e práticas peda-
gógicas cada vez mais inclusivas nas escolas também é relevante para 
que compreendamos que não são apenas os conhecimentos teóricos e 
técnicos adquiridos nas universidades que contribuem para o trabalho 
docente. Esses saberes são necessários, mas não os únicos. Sobre isso, 
Pimenta (2012) diz que é preciso considerar o saber do professor em 
sua totalidade, ponderando seu desenvolvimento pessoal, profissional e 
organizacional. 

Não se pode mais educar, formar, ensinar apenas com o saber (das 
áreas do conhecimento) e o saber fazer (técnico/tecnológico). Faz-
-se necessária a contextualização de todos os atos, seus múltiplos 
determinantes, a compreensão de que a singularidade das situações 
necessita de perspectivas filosóficas, históricas, sociológicas, psico-
lógicas etc. (PIMENTA, 2012, p. 08).

Ainda para a autora, ao compreender os saberes docentes que 
refletem nas práticas pedagógicas em sala de aula, temos condições de 
ressignificar os cursos e programas de formação de professores levando 
em conta os saberes, realmente, necessários à docência. Ou seja, o pro-
cesso de conhecimento dos saberes docentes contribui para uma (re)
formulação dos processos formativos. E ao fazer isso, consequente-
mente, colabora para transformar os novos saberes docentes em novas 
ações e práticas pedagógicas. A respeito disso, Tardif (2014) comenta 
que a reforma realizada nos cursos de formação de professores, nos últi-
mos 10 anos, no país e no mundo, tem refletido exatamente isso: “a 
necessidade de repensar, agora, a formação para o magistério, levando 
em conta os saberes dos professores e as realidades específicas de seu 
trabalho cotidiano” (TARDIF, 2014, p. 22-23).
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Os saberes docentes compõem, segundo Carvalho (2015), um 
conjunto de conhecimentos denominado patrimônio pedagógico. 
Segundo esta autora, o patrimônio pedagógico é definido por “um con-
junto de saberes e representações que o professor vai construindo ao 
longo do exercício de sua profissão, saberes que podem ser partilhados, 
revistos e reconstruídos” (CARVALHO, 2015, p. 26). Isto significa que 
os saberes docentes é uma parte de todo um patrimônio pedagógico 
adquirido, construído e reconstruído pelos professores ao longo de sua 
trajetória de formação, profissão e de vida.

Compreendendo o “patrimônio” como um bem, uma herança ou 
algo precioso deixado por alguém a pessoas queridas, podemos pen-
sar que o “patrimônio pedagógico”, especificamente, seja um acervo de 
bens e recursos que o professor vai adquirindo ao longo de sua vida 
pessoal e profissional e que, sempre que possível, vai compartilhando 
este patrimônio com os seus alunos e colegas de profissão: por meio de 
suas práticas em sala de aula; no manejo com os alunos e os conteúdos 
escolares; e nos momentos de troca e partilha entre os colegas de traba-
lho. Deste modo, esse conjunto de saberes e representações é percebido 
como um patrimônio, uma riqueza, na medida em que vai sendo (re)
elaborado e representa um bem ao professor e ao seu ambiente de tra-
balho (CARVALHO, 2015). 

O saber docente, constituinte do patrimônio pedagógico, é defi-
nido por Tardif (2014, p. 36) como “um saber plural, formado pelo 
amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 
profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Os 
saberes docentes, na visão de Camargo (2012, p. 24), dizem respeito aos 
conhecimentos conceituais e metodológicos que fundamentam a prá-
tica pedagógica: “o primeiro se refere ao conhecimento conceitual dos 
conteúdos a serem ensinados, e o segundo, às formas de transposição 
dos conteúdos conceituais em conteúdos de ensino, ou ainda, nos pro-
cedimentos com que um determinado conteúdo é trabalhado em sala 



62

de aula”. O saber docente também pode ser caracterizado por aqueles 
saberes obtidos ou não no ambiente de trabalho e impulsionados tendo 
em vista o trabalho docente (GAUTHIER et al., 1998 apud NUNES, 
2001). Ou ainda, “como conhecimentos, competências e habilidades que 
servem de alicerce à prática do magistério” (TORQUATO, 2015, p. 59).

Percebemos, constantemente, que os saberes docentes são com-
preendidos de maneira equivocada como se fossem sinônimos de 
“disciplinas”. Nesta concepção, os saberes docentes se resumiriam nas 
matérias cumpridas pelos professores nas instituições de ensino supe-
rior, tanto na formação inicial quanto na contínua. Esta compreensão 
simplista é insuficiente por desconsiderar todos os outros saberes 
docentes e suas diferentes origens. Sabemos que os conhecimentos 
trabalhados nas disciplinas nas universidades, nos cursos de licencia-
tura, também são considerados saberes docentes - importantes saberes 
docentes - no entanto, não são os únicos. Os saberes dos professores, 
incorporados em sua prática de sala de aula, são múltiplos e nascem em 
diferentes espaços e períodos de tempo (MALDONADO, 2002). A 
respeito disso, Cunha (2007, p. 06) declara:

O professor é um profissional que detém saberes de variadas mati-
zes sobre a educação e tem como função principal educar crianças, 
jovens e adultos. Por isso, o ‘saber profissional’ que orienta a ativida-
de do professor insere-se na multiplicidade própria do trabalho dos 
profissionais que atuam em diferentes situações e que, portanto, 
precisam agir de forma diferenciada, mobilizando diferentes teo-
rias, metodologias, habilidades. Dessa forma, o ‘saber profissional’ 
dos professores é constituído não por um ‘saber específico’, mas 
por vários ‘saberes’ de diferentes matizes, de diferentes origens, aí 
incluídos, também, o ‘saber-fazer’ e o saber da experiência.

Nesta perspectiva, o saber docente é plural, formado por dife-
rentes conhecimentos advindos de diversas instituições de formação e 
da própria formação profissional, dos currículos e da prática, portanto, 
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é um saber heterogêneo. Quanto à sua multiplicidade, Marin (2015, 
p. 48), diz que “os saberes dos professores são plurais, tanto em suas 
naturezas, quanto em suas origens e bases”. De acordo com as pesqui-
sas realizadas por Tardif (2014) e Tardif e Raymond (2000), os saberes 
dos professores são amplos na medida em que abarcam conhecimentos, 
habilidades e ações docentes: “aquilo que foi muitas vezes chamado de 
saber, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 
212). Coutinho (2013, p. 57) complementa esta ideia ao afirmar que os 
saberes docentes são “conhecimentos, habilidades e competências que 
precisam ser mobilizados pelo professor, no cotidiano educacional”. 

Esses saberes fazem parte de um processo constante de cons-
trução, ao longo da carreira docente, deste modo, não são conteúdos 
apreendidos de forma conclusiva pelos professores. A apropriação des-
ses saberes “é resultado de um processo histórico por meio do qual os 
professores transformam os conhecimentos a que tiveram acesso ao 
longo de sua formação e atuação profissional em saberes que são mobi-
lizados no exercício da profissão” (ZIBETTI; SOUZA, 2007, p. 252). 
Ou seja, não é algo natural; é histórico e construído socialmente. Para 
Marin e Giovanni (2016), os saberes docentes, assim como as práti-
cas pedagógicas e todo o trabalho do professor, são elaborados pelo 
docente a partir do ambiente escolar, dos textos e documentos lidos/
estudados, dos equipamentos técnicos, das formas de organização esco-
lar, por todas as informações que circundam entre ele e seus alunos 
e por meio do próprio habitus3. Coutinho (2013) reforça: os saberes 

3 As autoras fazem uso do conceito habitus do Pierre Bourdieu. Para Setton 
(2002), habitus é uma categoria que nos auxilia a compreender a constituição social 
das identidades ao trabalhar a relação entre os elementos que são externos aos sujei-
tos e os que são internos. Nas palavras do próprio Bourdieu, habitus “é um sistema 
das disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturantes, 
constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias 
características de um grupo de agentes” (2007, p. 191). Neste sentido, compreendemos 
o habitus como um conjunto de elementos que produz e conserva a prática social ao 
permitir que os sujeitos ajam de certo modo dentro de determinada estrutura social.
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docentes emergem a partir da formação inicial dos professores e de sua 
experiência profissional nas escolas.

Os saberes profissionais de algumas carreiras que conhece-
mos são aprendidos na prática, ao observar outros profissionais mais 
experientes trabalhando, como acontece com os pedreiros, serventes, 
costureiros, faxineiros, padeiros entre outros. Em outras profissões, 
como é na docência, a aprendizagem dos saberes profissionais é feita, 
inicialmente, pela “escolarização mais ou menos longa, cuja função é 
fornecer aos futuros trabalhadores conhecimentos teóricos e técnicos 
que os preparam para o trabalho” (TARDIF, 2014, p. 57). Isto significa 
que diferente de outros profissionais, os professores adquirem e cons-
troem saberes durante a formação acadêmica, na instituição de ensino 
superior, e também na relação com docentes mais experientes. 

Sobre essa construção dos saberes dos professores Penin (1995, 
p. 08) afirma:

(...) tal processo acontece no interior do espaço de representação 
em que vive; tal espaço é constituído, de um lado, pelas concepções 
que o professor vai acumulando sobre o ensino (a partir do conhe-
cimento sistematizado transmitido seja em cursos de preparação 
para o magistério, seja em cursos de formação em serviço, seja ain-
da em leituras e discussões que estabelece com os seus pares ou 
partners) e, de outro, pela vivência da situação de ensino, sobretudo 
pelas relações que mantém com os alunos.

Além disso, os professores não se apropriam dos saberes docentes 
sozinhos e de forma aleatória. Ao longo do trabalho docente, na rela-
ção com as pessoas, é que esses conhecimentos vão sendo construídos: 
os professores participam, na escola, de vários momentos de diálogo 
com os alunos, seus familiares e com os colegas de profissão; vivenciam 
inúmeras experiências e têm acesso a muitos materiais de estudos que 
contribuem com a aquisição desses saberes. 
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Como mencionam Zibetti e Souza (2007), nessas experiên-
cias relacionais que resultam na assimilação dos saberes docentes, os 
professores não só apanham para si os conhecimentos, mas também 
rejeitam alguns, reorganizam outros e formam novos saberes. Portanto, 
é na docência que os diferentes conhecimentos sociais e culturais que 
o professor possui se utilizam e integram-se (AZZI, 2012; MARIN; 
GIOVANNI, 2016). E é também ao longo da realização do trabalho 
docente, no contato com os discentes, que o professor se torna, de fato, 
professor: “así la relación entre maestro y alumnos durante la ensenãnza 
en una relación de trabajo en la cual el maestro se constituye en docente; 
es decir, en esa relación tiene lugar una parte de la apropiación de sabe-
res docentes por parte de los maestros” (MALDONADO, 2002, p. 91). 

As reuniões escolares (de pais, pedagógicas e de planejamentos), 
as palestras de formação continuada e os diferentes eventos educacio-
nais também são espaços favorecedores da elaboração e da troca de 
saberes docentes. Entretanto, é importante destacarmos que os profes-
sores criam e trocam saberes entre si em vários momentos e situações 
escolares, não apenas em contextos formais como esses. Seus saberes 
são compartilhados em conversas informais com a indicação de livros 
e demais materiais para o ensino; ao conversarem sobre os alunos e 
as diferentes situações de sala de aula; ao partilharem “macetes”; ao 
apresentarem as diferentes organizações de sala de aula; ao trocarem 
informações sobre cursos e programas de formação continuada; den-
tre outros momentos. Este fato reforça as ideias de Coutinho (2013) e 
Marin e Giovanni (2016) quando as autoras defendem a escola como 
um espaço de formação não apenas para os estudantes, mas também 
para os professores. 

Estudos sobre os saberes docentes têm sido importantes para 
pensarmos a realidade no sentido de “contribuir para a ampliação do 
campo e para a implementação de políticas que envolvam a questão 
da formação do professor, a partir da ótica dos próprios sujeitos envol-
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vidos” (NUNES, 2001, p. 31). Na visão da autora, os estudos sobre a 
temática “saberes docentes” não é recente, pois de alguma forma já se 
estudava esses saberes nas pesquisas que tratavam da prática docente, 
dos processos de ensino e aprendizagem, da relação teoria e prática no 
cotidiano escolar: a diferença é que os “saberes docentes” hoje adquiriu 
uma roupagem diferente pela influência de trabalhos realizados inter-
nacionalmente que valorizam ainda mais o profissional professor como 
o sujeito que constrói e desenvolve conhecimentos também na prática. 

A apresentação da investigação realizada por Viana Neto e Maria 
da Conceição Costa no ano de 2016 nos traz dados que mostram que 
inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas, hoje, sobre os saberes docen-
tes. Esse número de investigações e sua diversificação, segundo esses 
autores, dificultam a compreensão teórica sobre a categoria “saberes 
docentes” pela divisão e pluralidade dessas discussões: “a quantidade de 
informações que precisam ser filtradas para a compreensão e realização 
de marcos teóricos ficam dificultadas, fragmentadas e apresentam-se 
muitas vezes incompletas” (NETO; COSTA, 2016, p. 79). Essa diver-
sidade de formas teóricas e, talvez, metodológicas de explorar os saberes 
docentes demanda uma seleção desses conhecimentos para evitar, ainda 
mais, a generalização desta expressão e a falta de rigorosidade - neces-
sária para os trabalhos acadêmicos.

As pesquisas científicas sobre a temática dos saberes docen-
tes, segundo Tardif (2014), surgiram nos anos de 1980, no mundo 
anglo-saxão, com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas de 
estudos que levam, consequentemente, a distintas concepções sobre 
esses saberes. No Brasil, especificamente, é a partir da década de 1990 
que os estudos sobre essa temática ganham destaque (NUNES, 2001; 
CUNHA, 2007; PIMENTA, 2012; QUEIROZ, 2015). Neste período 
em que se iniciou os estudos a respeito dos saberes docentes também 
buscou-se “(...) resgatar o papel do professor, destacando a importância 
de se pensar a formação numa abordagem que vá além da acadêmica, 



67

envolvendo o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional da 
profissão docente” (NUNES, 2001, p. 28).

Nessa perspectiva, reiteramos a necessidade de pensar o trabalho 
e a formação docente partindo não só dos estudos realizados dentro 
das instituições de ensino superior, mas também considerando toda a 
trajetória do sujeito professor. Como explicam Quadros et al. (2005) e 
Pimenta (2012), antes mesmo de entrar no curso de licenciatura (for-
mação inicial) o futuro docente já tem uma bagagem sobre o que é ser 
professor devido às suas experiências como aluno, ao longo da educação 
básica4. Essas experiências possibilitam ao futuro docente ter uma ideia 
dos professores que se saem bem ou não nos conteúdos escolares, dos 
que são bons ou não na didática, do que é ser um bom ou um mau pro-
fessor. Essa bagagem da educação básica faz com que esses estudantes 
da graduação já tenham noção do que querem ser enquanto profissio-
nais da educação. Nas palavras de Quadros et al. (2005, p. 05): “quando 
um aluno ingressa num curso de licenciatura, ele pode ter uma concep-
ção já construída do que é ser professor. O professor que o cativou pode, 
portanto, estar servindo de espelho”. 

A título de exemplo, Tardif (2014, p. 67) nos diz que o docente, 
“ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer encarnar 
ou evitar como professor, ele se lembrará da personalidade marcante 
de uma professora do quinto ano, de uma injustiça pessoal vivida na 
pré-escola ou das intermináveis equações que o professor de química 
obrigava a fazer”. Esses saberes adquiridos enquanto alunos na educa-
ção básica também devem ser considerados juntamente com os saberes 
construídos pelos professores ao longo do trabalho docente, em sala de 
aula. Esta afirmação vai de encontro com a ideia que superestima os 
conhecimentos acadêmicos e sistematizados e que desvaloriza os outros 

4 Para Imbernón citado por André (2010), a formação docente se inicia justamente 
na experiência escolar do futuro professor, ainda na educação básica, pois ela é um pro-
cesso contínuo de desenvolvimento profissional que abarca as experiências na escola, 
num primeiro momento, e se desenrola ao longo da vida.
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saberes docentes. A respeito disso, Penin (1995) é categórica ao afirmar 
que os saberes sistematizados são apenas uma parte do existente ou um 
momento de compreensão/interpretação do real e não a única com-
preensão existente da realidade. 

Tardif e Raymond (2000, p. 216-217) explicam:

Os professores são trabalhadores que ficaram imersos em seu lu-
gar de trabalho durante aproximadamente 16 anos (em torno de 
15.000 horas), antes mesmo de começarem a trabalhar. Essa imer-
são se expressa em toda uma bagagem de conhecimentos ante-
riores, de crenças, de representações e de certezas sobre a prática 
docente. Ora, o que se sabe hoje é que esse legado da socialização 
escolar permanece forte e estável através do tempo. (...) Tudo leva 
a crer que os saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissio-
nal, isto é, quando da socialização primária e sobretudo quando da 
socialização escolar, têm um peso importante na compreensão da 
natureza dos saberes, do saber-fazer e do saber-ser que serão mobi-
lizados e utilizados em seguida quando da socialização profissional 
e no próprio exercício do magistério.

Reforçando esta ideia de valorização dos saberes adquiridos pelos 
professores ainda enquanto alunos da educação básica, Tardif (2014) 
apresenta em sua obra algumas importantes pesquisas - Raymond et al., 
1993; Lessard e Tardif, 1996; e Tardif e Lessard, 2000 - que exploraram 
os saberes profissionais dos professores. De forma crítica ele sintetiza 
os resultados obtidos nessas investigações e nos traz a relevância de 
se considerar a história de vida dos professores, de modo especial, sua 
socialização escolar, para compreender, principalmente, a escolha pela 
carreira e ao estilo de ensino bem como a relação desenvolvida ao longo 
do trabalho escolar. 

Nesta perspectiva, a prática de cada professor é o resultado de 
todos os saberes adquiridos ao longo da vida desse profissional, dentro 
e fora das universidades. Reconhecer e valorizar os docentes enquanto 
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sujeitos que produzem saberes no ambiente de trabalho, no contato 
com os alunos e com os colegas de profissão, é fundamental para a 
discussão em torno da categoria “saberes docentes”. Sobre o valor do 
trabalho docente na escola para a (re)construção dos saberes dos pro-
fessores, Coutinho (2013) comenta que a prática de sala de aula é uma 
fonte de conhecimento formada pelas experiências adquiridas e pelas 
reflexões sobre essas mesmas experiências, num diálogo constante com 
a própria ação.

 Sobre isso, Zibetti e Souza (2007, p. 249) declaram que “os 
saberes docentes, que têm sustentado as pesquisas mais recentes nessa 
área, coincidem no sentido de reconhecer que a atuação pedagógica 
na docência não se dá apenas com base nos conhecimentos obtidos 
durante os cursos de formação, mas que, ao atuar em sala de aula, os 
professores produzem saberes”. Quadros et al. (2005) também corro-
boram esta afirmação ao dizerem que a formação docente não se dá, 
somente, na licenciatura, mas ao longo de toda a sua vida escolar e 
posteriormente à sua formação, na própria prática. Isto significa que 
o desenvolvimento profissional docente se realiza ao longo da vida do 
professor, no seu contato com a própria prática pedagógica e na relação 
com a comunidade escolar no qual ele está incluído. Em outras pala-
vras, os saberes profissionais dos professores são construídos em vários 
espaços ao longo de diferentes experiências, inclusive, e principalmente, 
na própria sala de aula, ao longo dos processos de ensino e aprendi-
zagem, ou seja, “los maestros construyen saberes docentes durante la 
enseñanza en un proceso dialógico” (MALDONADO, 2002, p. 35).

Esses saberes oriundos da prática docente adquirem objetividade 
em sua relação crítica com os outros saberes (disciplinares, curriculares, 
da formação profissional entre outros). Ao questionar esses saberes con-
quistados ao longo da formação inicial e continuada tendo como base 
as demandas e, consequentemente, os saberes docentes que surgem na 
prática docente, o professor tem condições de rever esses conhecimentos 
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já adquiridos. Em outras palavras, os conhecimentos obtidos na escola, 
em campo, permitem que os professores “retraduzem sua formação e a 
adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato 
ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-
-lhes de uma maneira ou de outra” (TARDIF, 2014, p. 53).

Historicamente, há uma preferência visível pelos saberes adqui-
ridos academicamente em relação aos conhecimentos construídos na 
ação docente. Coutinho (2013) concorda com esta afirmação ao criticar 
o fato de que entre a pluralidade dos saberes docentes há uma relação 
de poder no sentido de que são legitimados os conhecimentos advin-
dos do campo universitário e deslegitimados os saberes dos professores 
da educação básica. Esse favoritismo de um conhecimento em detri-
mento de outro(s) fragmenta os saberes adquiridos pelos professores e 
desvaloriza todos os conhecimentos que estes profissionais elaboram e 
reelaboram no cotidiano da sala de aula. 

Percebemos no dia a dia o quanto os conhecimentos produzidos 
nas instituições de ensino superior são mais valorizados do que aqueles 
saberes produzidos por nós, no chão da escola. Não pretendemos aqui 
menosprezar os conhecimentos científicos, até porque seria bastante 
incoerente, mas queremos discutir a importância da não hierarquização 
dos saberes docentes, pois todos esses conhecimentos podem contri-
buir para refletirmos e buscarmos uma educação de qualidade e para 
todos. “Defender que não é possível elevar a qualidade da educação sem 
partir da história da prática docente, da experiência dos professores, de 
seus saberes acumulados, não significa desconsiderar o horizonte dos 
referenciais teóricos, necessários para a análise e reflexão das questões 
focalizadas para estudo” (MARIN; GIOVANNI, 2016, p. 17).

As investigações que, atualmente, estudam a formação de pro-
fessores têm se preocupado bastante com essa questão ao enfatizar a 
relevância da produção de estudos sobre a prática pedagógica, indo de 
encontro com o paradigma que dissocia a formação acadêmica do tra-
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balho docente (NUNES, 2001). Ao citar Nóvoa (1995), Nunes (2001) 
assegura que esta nova abordagem de conhecimentos vem em contra-
posição aos estudos anteriores que limitavam a profissão docente às 
suas competências, originando uma crise de identidade do professor 
pela separação do eu profissional e o eu pessoal. A partir disso: 

Passou-se a estudar a constituição do trabalho docente levando-se 
em conta os diferentes aspectos de sua história: individual, profis-
sional etc. Percebe-se, então, uma virada nos estudos, que passam 
a reconhecer e considerar os saberes construídos pelos professores, 
o que anteriormente não era levado em consideração. Nessa pers-
pectiva de analisar a formação de professores, a partir da valori-
zação destes, é que os estudos sobre os saberes docentes ganham 
impulso e começam a aparecer na literatura, numa busca de se 
identificarem os diferentes saberes implícitos na prática docente 
(NUNES, 2001, p. 29).

Acreditamos que este novo padrão de estudos sobre a formação 
e os saberes docentes dão maior visibilidade aos professores que estão, 
constantemente, atuando na sala de aula no contato com os alunos. 
Esta visibilidade é importante por contribuir com a valorização docente 
ao permitir que esses profissionais sejam ouvidos e compreendidos em 
seus contextos de trabalho. Outro ponto relevante desta abordagem 
é que ela nos faz pensar na relação de trocas de conhecimentos exis-
tentes entre os professores universitários e os professores da educação 
básica. Não estamos afirmando aqui que os professores das instituições 
de ensino superior são possuidores dos saberes acadêmicos, específi-
cos, enquanto os professores das instituições de ensino básico têm os 
conhecimentos práticos. 

Ambos os profissionais, professores universitários e professores da 
educação básica, possuem vivências que oferecem a eles os vários saberes 
docentes, tanto teóricos quanto práticos. A questão que queremos tratar 
aqui é a demanda por uma aproximação entre esses profissionais, das 
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universidades e das escolas, para que seus conhecimentos sejam compar-
tilhados e revistos em prol de um enriquecimento teórico e prático que 
contribua para a concretização da escolarização dos alunos com defi-
ciência, particularmente. É imprescindível, neste sentido, que “os saberes 
sistematizados no cotidiano das salas de aulas sejam socializados entre 
os professores para, numa espécie de validação, permitir a procura de 
referenciais teóricos que lhes possibilitem o aprofundamento e diálogo 
reflexivo” (CUNHA, 2007, p. 14).

A aproximação entre os professores do ensino superior e os 
professores da educação básica é de suma importância para o desen-
volvimento de uma educação de qualidade e para todos os alunos. Esta 
relação profissional pode contribuir para “promover um debate sobre a 
problemática da educação e buscar coletivamente alternativas para as 
diferentes situações” (MARIN; GIOVANNI, 2016, p. 178). Ao critica-
rem a centralização do saber nas universidades, Martins et al. (2012, p. 
58) dizem que é “necessária uma maior abertura das universidades e das 
instituições financiadoras a formas alternativas de saber e à participação 
dos sujeitos desse saber alternativo, permitindo tempos de discussão 
mais alargados e privilegiando uma articulação desses saberes”. No 
entanto, o que percebemos no cotidiano das escolas e das academias 
é que esta relação é precária, pois, na maioria das vezes, quando há 
alguma relação, as práticas e os conhecimentos construídos na educação 
básica são desrespeitados. Afirmamos este fato não só pela leitura de 
produções teóricas que discutem esta questão (CUNHA, 2007; MAR-
TINS et al., 2012; MARIN; GIOVANNI, 2016), mas também pelas 
experiências vivenciadas nas escolas e nas universidades.

Nessa perspectiva, ao desenvolver pesquisas nas escolas e ao estu-
dar a temática “saberes docentes” é importante conseguirmos integrar os 
saberes acadêmicos com os saberes elaborados no trabalho pedagógico 
escolar. A escola precisa ser respeitada, neste sentido, como um “espaço 
social de formação, um locus com especificidades que contribuem sobre-
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maneira para o desenvolvimento dos saberes da docência” (MARIN; 
GIOVANNI, 2016, p. 181-182). As autoras ainda concluem: as esco-
las devem ser valorizadas como espaços privilegiados de construção e 
reconstrução dos saberes da docência.

O desenvolvimento de ações colaborativas entre a Universidade 
e a Rede Pública de Ensino se constitui como um passo funda-
mental para que se rompa com uma das crenças mais enraizadas 
na cultura escolar, que é a hierarquização dos saberes docentes e 
das instituições escolares, crença essa que vem causando grandes 
prejuízos para a efetiva melhoria da qualidade da educação. Essa 
hierarquização promove um distanciamento dos formandos do 
campo em que irão desenvolver suas atividades, distancia a escola 
dos resultados das investigações efetuadas sobre ela, excluindo-os 
das tomadas de decisão sobre as políticas e programas pedagógicos 
que visam promover a citada melhoria (MARIN; GIOVANNI, 
2016, p. 190-191).

Nesta perspectiva, acreditamos que se os estudos realizados nas 
universidades sobre a inclusão de pessoas com deficiência forem com-
partilhados com os professores da educação básica, por exemplo, e esses 
professores das escolas partilharem os seus conhecimentos construídos 
na relação com esses alunos e seus familiares com a academia teríamos 
mais condições de explorar e contribuir com o campo da inclusão.

Saberes docentes atentos à educação inclusiva

Compreendemos que os saberes dos professores para a inclusão 
de alunos com deficiência nas escolas regulares, assim como os demais 
saberes docentes, são de diferentes origens, formados por conhecimen-
tos advindos dos diversos contextos pessoais, acadêmicos, profissionais 
e de vida do professor. São saberes adquiridos e elaborados ao longo da 
vida de estudante, na educação básica e no ensino superior; são criados 
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ao longo da formação contínua do professor, dentro ou fora da escola; 
são conhecimentos (re)elaborados a partir da prática docente no con-
tato com alunos diagnosticados com alguma deficiência e na relação 
com os demais profissionais do campo de trabalho. 

Sabemos que, teoricamente, os professores deveriam estar prepa-
rados antes mesmo das políticas de inclusão, para desenvolver processos 
de ensino que abarquem a diversidade dos processos de aprendizagem 
presentes nas salas de aula e que possibilitem a participação efetiva de 
todos os alunos, mas percebemos no cotidiano escolar que isso não 
acontece. Como reitera Camargo (2012), os docentes deveriam ter con-
dições de elaborar e conduzir atividades que atendam as especificidades 
educacionais dos alunos, com ou sem deficiência, acolhendo às diferen-
tes formas de interação entre os discentes e os fenômenos estudados. 

Para que os processos de ensino dos professores consigam 
estar em conformidade com os diferentes processos de aprendizagem 
dos alunos, em especial dos alunos com deficiência, acreditamos que 
novos saberes docentes devam ser construídos. Neste ponto de vista, 
o processo de educação inclusiva traz como necessário a criação de 
conhecimentos que deem condições do professor lidar com os diferen-
tes processos de aprendizagem que adentram a sala de aula: “que deem 
resposta às necessidades reais do contexto em que se desenvolvem suas 
práticas escolares e atividades de ensino e aprendizagem” (MARIN; 
GIOVANNI, 2016, p. 81).

Acreditamos que a aproximação dos saberes docentes inclusi-
vos, os construídos na educação básica e no ensino superior, possa ser 
a oportunidade que o sistema de ensino tem de construir escolas, ver-
dadeiramente, inclusivas. O conhecimento de todos esses saberes pode 
contribuir para a qualificação docente; para o aperfeiçoamento de polí-
ticas públicas inclusivas que abarquem mudanças estruturais nas escolas 
e na sociedade, como um todo; para uma parceria efetiva entre a escola 
e a família das crianças com deficiência; para uma relação produtiva e 
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responsável entre os profissionais da educação e da saúde; para a ela-
boração de novos saberes docentes inclusivos; dentre outros resultados 
positivos para a realização da educação inclusiva.

Ao discutir os saberes docentes específicos para a constituição de 
uma identidade docente inclusiva, conhecendo e defendendo os conhe-
cimentos já construídos e utilizados pelos professores, da educação 
básica e do ensino superior, também procuramos explorar a demanda 
dos professores pela criação de novos saberes docentes inclusivos. Esses 
novos saberes docentes para o trabalho docente com todos os alunos, 
ou seja, para a inclusão, assim como os “velhos”, podem ser elabora-
dos nas pesquisas científicas e no estudo de produções acadêmicas, mas 
concordamos com Coutinho (2013, p. 57) quando a autora reforça a 
importância do chão da escola, o contato direto com os alunos, para 
o afloramento desses saberes: “é através de momentos de reflexão na 
e sobre a prática docente, que acontece a mobilização e construção de 
novos saberes”.

Ao estudar os saberes docentes inclusivos procuramos compreen-
der os conhecimentos que são mobilizados na prática pedagógica, pelos 
professores, para ensinar os diferentes conteúdos em sala de aula para os 
alunos com deficiência: saberes que utilizam para eliminar as barreiras 
pedagógicas; para a avaliação dos processos de aprendizagem; para fazer 
uso de recursos didáticos que contribuem com o processo inclusivo; 
para formar parcerias com outros profissionais da educação no desen-
volvimento de atividades colaborativas; para identificar os avanços, as 
dificuldades e as possibilidades desses discentes; para elaborar atividades 
para que todos os alunos da sala trabalhem juntos; dentre outros.

Provavelmente, não seja uma tarefa fácil e rápida responder à ques-
tão: quais os saberes docentes necessários para a escolarização de crianças 
com deficiência sem considerar que a resposta já está dada na especifi-
cidade dos conhecimentos sobre as deficiências? Até porque os saberes 
para cada demanda escolar não se encontram em caixinhas separadas no 
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cérebro de cada professor para que a cada necessidade tais saberes sejam 
resgatados e utilizados. Marin e Giovanni (2016) explicam que é difícil 
para os docentes apresentarem, de imediato, os conhecimentos que são 
utilizados por eles para desenvolver cada tarefa ou ação em sala de aula, 
como: os trabalhos em grupos; os saberes que utilizam para tranquilizar 
os alunos quando agitados; os conhecimentos que auxiliam a captar a 
atenção dos discentes; organizar todas as atividades escolares; e demais 
tarefas. Mesmo com o conhecimento dessa complexidade, trabalhamos 
para, pelo menos, problematizar esse questionamento.

Na procura por saberes docentes inclusivos realizamos uma pes-
quisa de campo5 numa escola municipal da cidade de Guarulhos, São 
Paulo. Identificamos que as professoras participantes não reconhecem os 
conhecimentos que possuem e que contribuem com a escolarização dos 
seus alunos com deficiência. Na concepção de uma delas, em especial, 
faltam conhecimentos de ordem teórica e prática para lidar com os alu-
nos que, segundo ela, “apresenta tantas especificidades”. Neste sentido, 
no ponto de vista das professoras, há um desconhecimento, teórico e prá-
tico, para o desenvolvimento do trabalho com o aluno com deficiência. 

Ao declarar, tal como declararam, “total” desconhecimento para 
o trabalho docente inclusivo, as professoras não se veem competentes 
para tal função. Como mencionam Paula (2004) e Silva (2009), a for-
mação docente que não consegue qualificar o docente para os diferentes 
processos de aprendizagem dos alunos que são recebidos nas escolas faz 
com que esses profissionais tenham medo e insegurança do desafio da 
inclusão. Desse modo, “o medo do novo, do desconhecido nos educa-
dores tem origem na formação acadêmica a qual não os habilitou para 
o trabalho com a diversidade, nem tão pouco o engenheiro que proje-
tou um prédio sem rampas, e demais profissões que não previram uma 
sociedade para todos” (PAULA, 2004, p. 48). Neste sentido,

5 Este trabalho de campo foi realizado como parte da investigação de Doutorado que 
deu origem ao texto aqui apresentado.



77

(...) os professores acabam ficando no processo de educação in-
clusiva no lugar do não saber. Um lugar extremamente difícil e 
angustiante. Essa condição de angústia, vivida pelos professores e 
por todos aqueles que trabalham na escola quando se deparam com 
o inesperado, com o novo, com o questionamento da norma, faz 
com que iniciem uma busca pela retomada da ordem e do controle 
perdidos (SILVA, 2013, p. 47).

Acreditamos que, por mais que digam o contrário, as professo-
ras participantes da pesquisa possuem sim conhecimentos que possam 
contribuir com a escolarização dos alunos com deficiência com a centra-
lidade da sala de aula regular, comum. No entanto, estes conhecimentos 
não são apresentados em suas práticas em sala de aula por elas não 
trabalharem, direta ou indiretamente, com os alunos com deficiência. 
Isto acontece por um processo crescente de “delegação”, porque as esta-
giárias da instituição ficam, sozinhas, por conta dessas crianças durante 
todo o período de aula. Este fato não nos permitiu identificar os saberes 
docentes inclusivos que as professoras regentes possuem e utilizam no 
trabalho docente com esses alunos. 

O que foi possível perceber com relação aos saberes inclusivos 
que as professoras consideram importantes para trabalhar com os alu-
nos com deficiência foram os saberes, segundo elas, declarados como 
“faltosos”:

“Não sei como trabalhar com essas crianças”6.
 “Não tive formação pra isso”.
“Acho que ele tem autismo também7 porque não interage com os colegui-

nhas, usa as pessoas como ferramenta... não sei o que fazer pra ele socializar”.

6 Todas as falas dos participantes da pesquisa aqui apresentadas serão destacadas em 
itálico para a melhor organização do texto.

7 A criança aqui mencionada tem o diagnóstico de paralisia cerebral.
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“Ele não fala, não pega no lápis... como eu posso trabalhar? Eu não 
tenho especialização em inclusão”.

Estas inquietações das docentes nos fazem refletir bastante sobre 
a formação docente inicial e contínua que estamos oferecendo aos nos-
sos professores. Será que essas formações não trabalham no sentido 
de mostrar aos docentes que independentemente do diagnóstico de 
deficiência dos alunos nós, professores, continuamos com a responsa-
bilidade de escolariza-los? Que o trabalho de incluir os alunos com 
deficiência não pode e não deve ser realizado solitariamente, mas de 
forma colaborativa? 

Identificamos e compreendemos o desejo das professoras em 
aprender a lidar com os processos de aprendizagem desses alunos, 
todavia acreditamos que ao não trabalhar com eles e deixar toda a res-
ponsabilidade para as estagiárias a possibilidade da aquisição de saberes 
inclusivos é ainda menor. Como já mencionamos, a realização de prá-
ticas pedagógicas e o contato com os alunos é fundamental para a 
obtenção de saberes docentes (MARIN; GIOVANNI, 2016).

Na investigação, apreendemos falas e momentos em que as 
professoras ouvidas e observadas demonstraram acreditar que para 
trabalhar com os alunos com deficiência é preciso ser especialista 
em deficiências. Sabemos que conhecer o diagnóstico do aluno e as 
possíveis características da deficiência é importante para possíveis 
intervenções pedagógicas, mas não é o suficiente: é preciso reconhecer 
o aluno com deficiência enquanto um sujeito que aprende. Também é 
necessário compreender que incluir algum aluno com deficiência é ir 
além do conhecimento da deficiência e da presença física do discente 
no espaço escolar regular. A respeito disso, Freitas (2013, p. 17) explica 
que “desenvolver uma ‘atitude inclusiva’ não significa apenas conduzir 
sujeitos para dentro de disciplinas e fronteiras acadêmicas. O que está 
em questão é enxergar o outro sem reduzi-lo às marcas de seu corpo”.
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Percebemos, com muita clareza, que as professoras participan-
tes do nosso trabalho de campo reproduzem e compartilham a ideia 
de que a educação inclusiva é de responsabilidade das estagiárias da 
escola. Vimos que essas docentes nem sempre, ou quase nunca, se reco-
nhecem como responsáveis pela concretização do processo de inclusão. 
Ao transferir a responsabilidade da escolarização desses alunos às 
estagiárias, estudantes de Pedagogia, as professoras demonstram não 
reconhecer os alunos com deficiência como seus.

A crença no desconhecimento dos saberes docentes para a inclu-
são é revelada no dia a dia da sala de aula, para além das falas obtidas, 
quando as professoras não trabalham com os alunos que possuem defi-
ciência. As observações da pesquisa mostraram seguidamente que os 
alunos com deficiência ficam, realmente, apenas sob a responsabilidade 
das estagiárias. E as estagiárias trabalham, na maior parte do tempo, 
com os cuidados desses alunos: trocando fraldas, alimentando, adminis-
trando remédios, trocando de roupas e limpando a baba. Foram raros os 
momentos em que nos deparamos, ao longo do período de observação 
na escola, com os alunos com deficiência sendo escolarizados, de fato. 
A preocupação, no que diz respeito a esses discentes, se centrava nos 
cuidados, somente.

Nos poucos momentos de tentativa de escolarização efetiva, 
percebemos que eram dadas, pelas estagiárias, atividades incompatí-
veis com a idade da criança, pois demasiadamente simples de resolver. 
Eram atividades que também não guardavam compatibilidade ou reci-
procidade a série e o processo de aprendizagem das demais crianças. A 
título de exemplo, para o aluno com deficiência que se encontrava no 
5º ano8 do ensino fundamental I eram oferecidas atividades decorrentes 
unicamente da contação de histórias para que, em seguida, ele pudesse 
escrever frases sobre a história que ouviu; frases com lacunas para que 
ele preenchesse com palavras, de acordo com a imagem apresentada; 

8 O aluno era alfabetizado.
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elaboração de frases soltas a partir de imagens; e jogos pedagógicos de 
atenção e memória no notebook9. Todas essas atividades eram exces-
sivamente simples de serem resolvidas pelo aluno que demonstrava 
desinteresse em realiza-las.

Mesmo desenvolvendo poucas atividades pedagógicas e de baixa 
complexidade, o aluno do 5º ano, no período observado, foi o único a 
desenvolver tarefas para o desenvolvimento de sua aprendizagem. Os 
outros alunos com deficiência não tinham acesso a atividades pedagógi-
cas, o máximo que conseguiram, no tempo observado, foi assistir a uma 
contação de histórias com toda a turma. 

Foi interessante observar que mesmo que as estagiárias fossem 
as únicas responsáveis pela permanência física dos alunos na escola 
e nas salas de aula, estas profissionais sabiam muito pouco, ou quase 
nada, sobre os alunos, seus diagnósticos, seus desenvolvimentos e seus 
familiares. Segundo as estagiárias, este desconhecimento é em função 
da falta de acesso a reuniões pedagógicas e de pais, já que elas não 
participavam.

Também identificamos nesta investigação a demanda por uma 
relação mais efetiva entre os professores e estudantes universitários e os 
docentes da educação básica para a elaboração compartilhada de uma 
educação mais permeável a saberes inclusivos e, consequentemente, 
para a diminuição do distanciamento entre a universidade e a escola 
pública. Por algumas expressões declaradas pelas professoras e estagiá-
rias ficou evidente que algumas delas sentem falta de uma relação mais 
efetiva com os profissionais da educação e da inclusão das instituições 
superiores de ensino:

“Os alunos da UNI... aparecem aqui, fazem a residência pedagógica 
ou pesquisa as crianças, e vão embora”.

9 O aluno jogava os mesmos jogos de memória e atenção todos os dias.
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“Alguns desses estudantes chegam aqui com o nariz empinado e tão 
na graduação ainda, e você assim ouvindo a gente com tanto cuidado... e 
no doutorado. Por isso que tive certeza que você estava fazendo Pedagogia. 
Desculpa”.

“A gente que tá na escola também sabe alguma coisa”. 

Por outro lado, também vimos que algumas participantes da pes-
quisa conseguem reconhecer o trabalho de formação contínua e em 
exercício que um professor de uma universidade pública, especifica-
mente, desenvolve nesta escola.

“Só vejo ele aqui. Ele vem sempre nos ajudar com problemas que a 
gente enfrenta”.

“Fulano tá sempre aqui fazendo formação”.

A partir dessas expressões podemos reafirmar a relevância do 
debate sobre a relação efetiva entre escola e universidade: “é bastante 
raro ver os teóricos e pesquisadores das ciências da educação atuarem 
diretamente no meio escolar, em contato com os professores (...) a rela-
ção entre esses dois grupos obedece, de forma global, a uma lógica da 
divisão do trabalho entre produtores de saber e executores ou técnicos” 
(TARDIF, 2014, p. 37). Isso diz respeito, também, às dúvidas sobre 
a docência no âmbito das demandas postas pela Educação Inclusiva. 
Esta relação, muitas vezes, reduz o debate e transforma os pesquisado-
res e professores universitários em executores de políticas e as escolas e 
seus profissionais como objetos passivos de tais ações (MARIN; GIO-
VANNI, 2016). E, neste contexto, é dificultada a troca de saberes entre 
os professores do ensino superior e os professores da educação básica 
para a consolidação da escolarização de alunos com deficiência nas 
escolas públicas regulares, por exemplo.
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Com objetivos diferentes, mas com inquietações similares, 
Marta Callou Barros Coutinho (2013) desenvolveu uma pesquisa que 
buscava conhecer como os professores universitários, do curso de Peda-
gogia, constroem seus saberes docentes para trabalhar com estudantes 
com alguma deficiência. Os resultados de sua investigação mostraram 
que os conhecimentos inclusivos desses professores eram oriundos da 
educação básica enquanto ainda eram alunos; da formação inicial, nas 
universidades; e, em sua maioria, da própria experiência profissional na 
academia, na autoformação. Quanto aos saberes inclusivos encontra-
dos na investigação, a autora identificou 19 saberes e os classificou em 
quatro categorias: o saber central, os saberes estruturantes, os saberes 
periféricos e os saberes isolados.

O saber central, dentro deste contexto de pesquisa, foi caracteri-
zado pela análise crítica dos professores sobre a formação docente para 
o enfrentamento do processo inclusivo. Este saber destaca, principal-
mente, a precária formação inicial e contínua, teórica e prática, destes 
professores universitários com relação à inclusão. “E é a partir das ten-
sões vivenciadas por eles, ao receber alunos com deficiência, em suas 
falas, que fica evidenciada, de maneira muito recorrente, a ausência des-
sas formações” (COUTINHO, 2013, p. 89). Neste caso, fica evidente 
como a formação desses professores para o atendimento de estudantes 
com deficiência passou a acontecer na prática, ao longo do contato com 
esses alunos e demais professores.

A segunda categoria de saberes docentes encontrada na pesquisa 
de Coutinho (2013), os saberes estruturantes, sustenta o saber central, 
anteriormente apresentado. Este saber estruturante inclusivo é marcado 
pela relação das práticas pedagógicas realizadas na educação básica com 
as ações docentes no ensino superior, no curso de Pedagogia. Ou seja, 
os professores do curso de Pedagogia que também exercem docência 
na educação básica aproveitam os conhecimentos apropriados no chão 
da escola e os encaminham para o ensino superior para serem utiliza-
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dos nos processos de ensino com os estudantes do curso de Pedagogia. 
Como destaca Coutinho (2013, p. 91), “o presente saber se propõe a 
discutir uma questão que vem se mostrando fundamental na forma-
ção de professores: o papel da instituição escolar enquanto contexto 
do exercício profissional e da construção dos saberes dos professores”. 
Outro dado importante que este saber nos traz é o de que os saberes 
vivenciados na educação básica, nos processos de ensino e aprendiza-
gem com os alunos com deficiência, influenciam positivamente as ações 
educacionais dos professores universitários.

Os saberes estruturantes também são marcados pelos conheci-
mentos que identificam as potencialidades e dificuldades apresentadas 
nos processos de aprendizagem dos alunos com deficiência; pelo reco-
nhecimento do trabalho dos profissionais do Atendimento Educacional 
Especializado, AEE, e pela reivindicação de melhores condições de 
trabalho para esses mesmos profissionais; pelas adaptações curriculares 
- eliminação de barreiras - que contribuem para a aprendizagem dos 
alunos com deficiência; pela importância da alteridade frente a alunos 
com deficiência; e o reconhecimento dos recursos didáticos e das dife-
rentes tecnologias assistivas como auxiliadores dos processos de ensino 
e aprendizagem para a inclusão.

O terceiro grupo de saberes, os periféricos, é caracterizado pela 
assimilação dos aspectos que identificam as diferenças; no posiciona-
mento crítico ao enfrentamento da exclusão de pessoas com deficiência; 
no conhecimento dos pressupostos políticos de inclusão; pelo reconhe-
cimento da demanda pela acessibilidade para a inclusão dos alunos com 
deficiência; pela importância do trabalho colaborativo; e pela relação 
escola-família, para que a inclusão aconteça. Mesmo sendo conhecimen-
tos que consideramos importantes e necessários para a educação inclusiva, 
como a própria denominação desses saberes indica, eles são periféricos, 
não são centrais com relação à frequência deles dentro do conjunto de 
conhecimentos apresentados na pesquisa pelos professores universitários.
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A última categoria de saberes encontrada por Coutinho (2013), 
os saberes isolados, foi localizada apenas na fala de um dos professores 
participantes da pesquisa, por isso o nome: isolados. Estes saberes são 
marcados pela distinção entre as funções dos professores e dos gestores 
no processo inclusivo; pelo conhecimento da especificidade da escrita e 
da língua da pessoa surda; pelo reconhecimento da existência de outras 
instituições educacionais que também recebiam alunos com deficiên-
cia quando eles ainda não eram aceitos nas escolas regulares; e pelo 
conhecimento de que a diferenciação dos processos de integração e 
inclusão é necessária para uma prática, realmente, inclusiva. Sobre esta 
questão, a autora afirma que “a professora entrevistada viveu a sua expe-
riência profissional no momento histórico da integração e reconhece a 
precariedade do vivido, trazendo à tona o seu processo de busca, suas 
angústias e encaminha sua atuação para a resistência e a luta” (COU-
TINHO, 2013, p. 112).

Apesar de ter como foco o ensino superior, a leitura desta pes-
quisa nos trouxe importantes contribuições para explorarmos a categoria 
“saberes docentes” na perspectiva da inclusão; para pensarmos com mais 
nitidez a construção desses saberes pelos professores; para repensarmos 
a formação inicial e continuada docente para uma educação inclusiva; 
e para discutirmos, com mais propriedade, sobre o trabalho docente 
direcionado à inclusão de alunos com deficiência. 

Coutinho (2013) finalizou a sua investigação com algumas con-
clusões importantes: os professores não devem desenvolver trabalhos 
solitários com relação aos processos de ensino de alunos com deficiên-
cia; os saberes docentes inclusivos devem ser construídos em conjunto, 
de forma colaborativa, levando em conta o contexto educacional real; 
e que é preciso dar a oportunidade de voz aos professores da educação 
básica para a construção desses saberes inclusivos. Como destaca a pró-
pria investigadora:
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A abertura de espaço de discussão e participação deve ser dada aos 
professores no momento do debate e elaboração de políticas de for-
mação de professores. Políticas de formação continuada e políticas 
de formação profissional, que permitam a participação ativa dos 
professores nos processos de definição de sua formação e nos rumos 
da educação pública. Desta forma, finalizamos, temporariamente, a 
nossa pesquisa, pensando que a construção dos saberes para a inclu-
são educacional passa por uma construção social, dependente de um 
movimento político, institucional e pedagógico, contínuo, dos siste-
mas educacionais para a efetivação de uma educação mais inclusiva 
(COUTINHO, 2013, p. 129).

Em consonância com os pensamentos da autora, apoiamos o 
fato de que os professores devem ser ouvidos para o conhecimento das 
verdadeiras demandas do espaço escolar e para a criação de políticas 
públicas de formação docente eficazes e exequíveis. Acreditamos que 
ao reconhecer os professores da educação básica como agentes ativos 
e necessários da educação e, consequentemente, produtores de sabe-
res docentes, o sistema educacional teria mais condições de elaborar 
legislações e ações educativas que qualificassem não só a formação des-
ses profissionais, como também aprimorassem o desenvolvimento das 
escolas públicas regulares. Além do mais, a oportunidade de ouvir os 
professores e dar visibilidade às suas vivências na escola é um impor-
tante indicativo de valorização do trabalho docente. 

O trabalho docente, de modo geral, ao mesmo tempo em que 
aponta a necessidade de saberes para o seu desenvolvimento também nos 
mostra a insuficiência e a inadequação dos saberes docentes já existentes 
(MARIN, 2015). Partindo do pressuposto de que essa demanda por 
saberes docentes no contexto da inclusão, especificamente, é ainda mais 
evidente pelo processo inclusivo ser, historicamente, recente na nossa 
sociedade, defendemos que os saberes inclusivos dos professores não 
podem ser ignorados, como têm sido, visto que a escola, como espaço de 
formação também docente, tem “um acervo de saberes disponibilizados 
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para todos os que se dispõem a respeitá-lo e conhecê-lo” (MARIN; 
GIOVANNI, 2016, p. 192). 

Anna Augusta Sampaio de Oliveira e Rosângela Gavioli Prieto 
também desenvolveram uma pesquisa, publicada no ano de 2020, bem 
interessante a respeito da formação e da atuação docente de profes-
sores e professoras que atuam, especificamente, nas salas de recursos 
multifuncionais da rede municipal de ensino de São Paulo com o 
Atendimento Educacional Especializado. Ao investigarem a formação 
desses especialistas, as autoras mostraram que ainda há uma preocupa-
ção com relação à preparação (ou não) dos professores para a inclusão 
dos alunos que são Público-Alvo da Educação Especial - PAEE - nas 
escolares regulares.

Nesta investigação, as pesquisadoras trouxeram a demanda das 
participantes da pesquisa por uma qualificação docente que lhes deem 
condições de atuar com todos os alunos PAEE, ou seja, com os que 
possuem deficiência, os que possuem o transtorno do espectro autista e 
os que têm altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008). Uma das 
participantes da pesquisa relatou: “(...) percebo que a qualidade do AEE 
é elevada quando atuo na área a qual fiz a especialização, porque con-
sigo visualizar os instrumentos necessários para o acesso à sala de aula 
comum com maior rapidez e a sua confecção” (OLIVEIRA; PRIETO, 
2020, p. 352). Outra escreveu: “Sou muito dedicada, mas não estou 
preparada para atender todos os casos” (OLIVEIRA; PRIETO, 2020, 
p. 353). Outra fala é expressiva: “Para atuar em todas as áreas, faz-se 
necessária formações específicas de cada área de atuação” (OLIVEIRA; 
PRIETO, 2020, p. 352). Estas e outras falas dos participantes nos mos-
tra que os professores do AEE estão solicitando saberes específicos para 
conseguirem lidar com os diferentes processos de aprendizagem que 
lhes são apresentados pelo público da educação especial.

Indicam que 45% dos participantes da pesquisa explicaram as 
suas dificuldades de atuação no AEE como consequência da forma-
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ção docente que não os prepara para as diversas especificidades desse 
público (OLIVEIRA; PRIETO, 2020). Para esses professores, as sin-
gularidades de cada diagnóstico de deficiência e/ou transtorno exigem 
competências distintas para responder, de fato, às necessidades de 
aprendizagem de cada aluno PAEE. Neste sentido, os participantes 
têm “consciência das especificidades das áreas como uma questão da 
maior importância, pois, se não há o conhecimento sobre como identi-
ficar e eliminar ou reduzir as barreiras de aprendizagem, como realizar 
um trabalho pedagógico adequado e que atenda às necessidades do 
PAEE?” (OLIVEIRA; PRIETO, 2020, p. 350-351).

Sobre isso, as autoras mostraram que alguns conhecimentos 
específicos são importantes para constituírem a formação dos pro-
fessores para que esse profissional do AEE consiga desenvolver o seu 
trabalho a partir das necessidades de todos esses discentes. São eles: 

(...) tecnologia assistiva, organização e sistematização de procedi-
mentos de ensino estruturados para apoio à aprendizagem, estraté-
gias diversificadas para orientar a interação social recíproca na área 
do Transtorno do Espectro Autista, o desenvolvimento interfun-
cional das funções psíquicas e o enriquecimento curricular, entre 
outros (OLIVEIRA; PRIETO, 2020, p. 345).

Compartilhamos da angústia dessas professoras por não conse-
guirem lidar com os processos de aprendizagem de todos os alunos que 
são recebidos nas salas de recursos multifuncionais. Também compreen-
demos suas demandas por cursos e programas de formação docente que 
as habilite para o trabalho docente com todos os alunos com deficiência, 
transtorno do espectro autista e com altas habilidades. No entanto, não 
acreditamos que algum ou alguns programas de qualificação docente 
darão, sozinhos, essa condição aos professores, pois cada aluno é um. 

Em outras palavras, mesmo que o professor passe por forma-
ções específicas que abordem a inclusão de todo o público-alvo da 
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educação especial ainda assim ele não conseguirá lidar com tanta faci-
lidade com todos os seus alunos, pois podemos ter dois, três ou mais 
alunos com o mesmo diagnóstico médico em sala que observaremos 
condições diferentes de aprendizagem já que são sujeitos diferentes. 
Queremos dizer com isso que, apesar de defendermos fielmente uma 
formação continuada docente para a inclusão nas escolas, acreditamos 
que, nós professores, sempre teremos desafios a serem enfrentados com 
os processos de aprendizagem dos alunos com deficiência (e dos demais 
alunos também).

Certamente, esses enfrentamentos serão realizados a partir dos 
saberes adquiridos nesses cursos de formação continuada específica, 
mas também serão feitos com base nas experiências de sala de aula, 
na relação com os próprios alunos e a partir do conhecimento inte-
gral desses discentes como sujeitos completos. Isto significa que apenas 
os conhecimentos da formação continuada não são o suficiente para a 
escolarização dos alunos com deficiência, os saberes do chão da escola 
são de fundamental importância para esse processo inclusivo. 

Outra pesquisa sobre saberes docentes inclusivos também foi 
realizada por Eder Pires de Camargo em 2012. Sua investigação foi 
pautada pela problemática dos conhecimentos dos professores para o 
ensino de Física para alunos com deficiência visual, especificamente. 
As questões que nortearam esta investigação foram: “que funções e res-
ponsabilidades são designadas aos professores que lecionam Física para 
alunos com deficiência visual? Como deve proceder em sua prática um 
docente de Física que tenha em sua sala de aula alunos cegos ou com 
baixa visão? Ou seja, como ele deve conduzir suas aulas?” (CAMARGO, 
2012, p. 23).

O trabalho de Camargo (2012) resultou num conjunto de reco-
mendações e dicas para as práticas pedagógicas de Física voltadas para 
alunos com deficiência visual que o autor denominou de “saberes docen-
tes para a inclusão do deficiente visual em aulas de física”. Camargo 
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(2012) chegou até esses saberes docentes, pela investigação, a partir da 
elaboração e aplicação de planos de ensino para aulas de Física. Suas 
indicações são, em sua maioria, direcionadas à inclusão desses discentes 
na busca, segundo ele, por uma “didática inclusiva” que é:

O conjunto de procedimentos educacionais intencionais adequa-
do ao atendimento da diversidade humana. Em outras palavras, a 
didática inclusiva orienta-se por saberes organizativos e teórico-
-práticos cujo objetivo é favorecer a participação efetiva de todos 
os alunos, com e sem deficiência, em uma determinada atividade 
educacional (CAMARGO, 2012, p. 15).

A partir de sua pesquisa, Camargo (2012) chegou a 12 (doze) 
saberes docentes inclusivos que ele considera importantes para o traba-
lho pedagógico com alunos cegos de nascimento, alunos que perderam 
a vista ao longo da vida e alunos com baixa visão, são eles: saber sobre a 
história visual do aluno; saber identificar a estrutura semântico-sensorial 
dos significados físicos veiculados; saber que significados vinculados às 
representações visuais sempre poderão ser registrados e vinculados a 
outro tipo de percepção (tátil, auditiva etc.); saber que significados indis-
sociáveis de representações não visuais, de relacionabilidade sensorial 
secundária e sem relação sensorial não necessitam de referencial visual 
para serem compreendidos; saber que existem fenômenos físicos que não 
podem ser observados empiricamente, e que, nesse caso, a visão ou qual-
quer outro sentido não contribui à compreensão deles; saber abordar os 
múltiplos significados de um fenômeno físico; saber construir de forma 
sobreposta registros táteis e visuais de comportamentos/ fenômenos 
físicos de significados vinculados às representações visuais; saber des-
tituir a estrutura empírica audiovisual interdependente; saber trabalhar 
com linguagem matemática; saber explorar as potencialidades comuni-
cacionais das linguagens constituídas de estruturas empíricas de acesso 
visualmente independente; saber realizar atividades comuns aos alunos 
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com e sem deficiência visual; e saber promover interação entre discentes 
com e sem deficiência visual, utilizando em tal interação os materiais de 
interfaces tátil-visuais. 

Márcia Terra Marques Caramão também desenvolveu, em 2009, 
uma pesquisa de mestrado sobre os saberes inclusivos dos professo-
res. A autora investigou os saberes docentes inclusivos presentes nas 
práticas dos professores com relação à avaliação escolar de alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais10 - NEE’s. Para a pesquisa, Cara-
mão (2009) fez uso de um grupo focal com oito professoras da rede 
pública de um município da região noroeste do estado do Rio Grande 
do Sul. Ela também utilizou como instrumento de coleta de dados o 
questionário aberto direcionado a essas oito participantes. 

O grupo focal foi realizado ao longo de 10 encontros com as 
professoras. Seu objetivo foi buscar discutir e refletir sobre a avaliação 
escolar de alunos com necessidades educacionais especiais. Durante 
esses encontros, a pesquisadora indicou leituras sobre as temáticas dis-
cutidas e incentivou o debate a respeito delas. No questionário aberto 
foram realizadas questões relacionadas aos conceitos, características e 
aos saberes docentes para as avaliações de alunos com NEE’s.

A pesquisa aqui mencionada demonstrou como alguns de seus 
resultados a apresentação de saberes docentes inclusivos utilizados pelas 
participantes na avaliação dos alunos com necessidades educacionais 
especiais assim como também emergiu a demanda por outros saberes 
docentes para a inclusão desses discentes. As professoras trouxeram, 
por exemplo, o desejo por conhecerem saberes que as ajude a avaliar os 
seus alunos com necessidades educacionais especiais de forma indivi-
dualizada considerando e respeitando as diferenças dos seus processos 
de aprendizagem. 

10 Caramão (2009) utiliza o conceito “necessidades educacionais especiais” para se 
referir aos alunos que possuem dificuldades de aprendizagem de curto e longo prazo. 
Também faremos o uso desta nomenclatura enquanto tratarmos da pesquisa realizada 
pela autora.
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As participantes da investigação foram destacando os seguin-
tes saberes inclusivos como necessários para a avaliação escolar desse 
público: o conhecimento dos diagnósticos e de suas características para 
a aprendizagem desses sujeitos; a leitura de livros que tratam desses 
diagnósticos; a aceitação dos alunos com NEE’s e o reconhecimento de 
que esses sujeitos são aprendizes, ou seja, que sabem alguma coisa e que 
são capazes de adquirir mais/outros conhecimentos; o conhecimento 
do que esses alunos já sabem, do que podem cobrar, como cobrar e do 
que esses discentes ainda precisam saber; saber ouvir os seus alunos; e 
se atualizar constantemente com estudos que tratam do tema inclusão. 

Considerações finais.

A atualização constante a respeito das produções acadêmi-
cas e pesquisas que estão sendo produzidas no universo da Educação 
Inclusiva também é muito relevante para a bagagem profissional e, 
consequentemente, para a prática docente. Sabemos, neste sentido, da 
importância de uma formação docente contínua para o enfrentamento 
dos desafios da inclusão na educação. Mas, qual formação? Que tipo 
de formação nós, professores - e demais profissionais da educação - 
demandamos? Quais elementos são indispensáveis numa qualificação 
de professores para a escolarização de alunos com deficiência? Que 
conteúdos os cursos de licenciatura precisam acrescentar em seus currí-
culos e discussões? Será que os professores necessitam ser especialistas 
em todas as deficiências para efetivarem a escolarização desses discen-
tes nas escolas públicas regulares com qualidade? 

Acreditamos que os professores não precisam se especializar em 
todas as deficiências para alinhar seu trabalho aos processos de apren-
dizagem dos alunos que possuem deficiência. Precisam (precisamos) de 
cursos e programas de formação de professores que estudem a diver-
sidade dos processos de aprendizagem e como os sujeitos aprendem. 
Formações que mostrem aos professores que todos os sujeitos são 
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aprendizes e, por isso, têm condições de aprender, independentemente 
de diagnósticos. Processos que ensinem a nós, professores, a impor-
tância de se reconhecer os alunos em suas dimensões de realidade, não 
como alunos que vêm sendo idealizados pelas escolas. Como comenta 
Silva (2013, p. 42), “os professores não sabem lidar com aqueles alunos 
que, ao trazer à tona seus desejos, suas faltas, não respondem ao ideal 
construído, estabelecido”.

Necessitamos de cursos e programas de formação docente que 
preparem profissionais da educação para o trabalho em conjunto. 
Para nós, o trabalho colaborativo é fundamental para todas as ações 
no ambiente escolar em comum, mas principalmente para a Educação 
Inclusiva: o professor que trabalha de forma solitária ele mesmo não 
é incluído e também não tem condições de incluir seus alunos com 
deficiência. A importância do trabalho em equipe é também reforçada 
por Machado e Almeida (2010, p. 345) quando elas explicam que “o 
poder das equipes colaborativas se encontra na capacidade para fundir 
habilidades únicas de educadores, para promover sentimentos de inter-
dependência positiva, desenvolver habilidades criativas sobre resolução 
de problemas, promover apoio mútuo e compartilhar responsabilidades”.
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4. IMPACTOS DA LÓGICA MEDICALIZANTE NAS 
POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO 
BRASIL

Kelly Cristina dos Santos Silva 

Introdução

A medicalização da Educação tem sido discutida por diferentes 
autores nas últimas décadas. O redimensionamento da queixa escolar e 
um aprofundamento do olhar para crianças e adolescentes que apresen-
tam percalços no processo de escolarização traz também a possibilidade 
de compreender como a lógica medicalizante pode perpassar inúmeras 
esferas do processo de escolarização, tanto aquelas que se apresentam 
de uma forma mais clássica, como a busca por um diagnóstico para 
uma criança que não aprende no ritmo esperado pela escola, ou de uma 
maneira menos evidente, mas não menos importante, sua presença nas 
políticas públicas de Educação no Brasil.

A lógica medicalizante funciona a partir de um cenário espe-
cífico, cuja base, o ideário neoliberal, se sustenta e se legitima. A 
responsabilização do indivíduo se insere em uma economia particular, 
na qual há uma intensa busca pelo controle dos corpos e do tempo 
dos indivíduos, buscando assim, o aumento da produção econômica. 
Essa lógica, tem como foco a melhoria da performace, silenciando as 
diferentes formas de sofrimento inerentes à condição humana (GORI; 
DEL VOLGO, 2009).

Os princípios do neoliberalismo criam e intensificam certa 
forma de se compreender a vida, o sujeito, o corpo, ou seja, a lógica 
medicalizante se instaura e se fortalece em contextos cujas raízes são 
nutridas, possibilitando o crescimento e o enraizamento desse ideário. 
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Assim, para se compreender os tensionamentos entre a lógica medica-
lizante e produção de direitos humanos existentes nas políticas públicas 
de Educação no país, é preciso compreender não apenas o conceito 
de Medicalização mas também os aspectos que permitem que a lógica 
emerja, se instaure e produza formas de estar no mundo.

A partir da complexidade que envolve o fenômeno da medi-
calização da Educação, a configuração do objeto de estudo dessa 
pesquisa compreendeu a política voltada para a garantia de educação 
para estudantes público-alvo da Educação Especial, tendo como obje-
tivo a análise de documentos da Educação, que tratam por inteiro ou 
em parte da Educação Especial. Tal recorte se deu a partir da própria 
constituição da Educação Especial, como uma oferta de tratamento, 
construída paralelamente ao sistema comum de ensino (BUENO, 
2009; JANNUZZI, 2009). Assim, a pesquisa buscou identificar o 
movimento realizado em relação a concepções medicalizantes, por se 
tratar de uma área historicamente constituída pela força de um dis-
curso organicista da Saúde sobre a Educação. A elaboração da Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(PNEEPEI), construída a partir do princípio da Educação inclusiva, 
traz importantes mudanças na oferta de Educação Especial e na pro-
posição de outras políticas de educação, elaboradas posteriormente à 
sua publicação como o documento final da Conferência Nacional de 
Educação (CONAE) e o Plano Nacional de Educação (PNE), ambos 
de 2014.

As investigações dos documentos elencados têm como objetivo 
compreender os tensionamentos entre a lógica medicalizante e os prin-
cípios dos Direitos Humanos na política educacional brasileira geral 
e na política de Educação Especial, ou seja, a compreensão da forma 
como a política Educacional pode conter ideias ou concepções medica-
lizantes em sua estrutura.



99

A lógica medicalizante e o conceito de medicalização

A lógica medicalizante é uma derivação do conceito de medi-
calização, cujos primeiros estudos datam da década de 1950. Tais 
investigações apresentavam como ponto de partida os efeitos nocivos 
que muitos tratamentos médicos traziam à saúde (ZORZANELLI; 
ORTEGA; BEZERRA JR., 2014). Essas discussões sobre os prejuí-
zos à saúde se somaram a problematizações sobre o adoecer, em um 
momento em que iniciaram a sistematização e ordenação de formas de 
adoecimento em categorias descritivas, dando origem a uma forma de 
classificação dos transtornos mentais. 

A emergência dessa nova forma de compreender as acepções de 
ordem psíquica trouxeram importantes discussões pautadas na crítica 
ao modelo de atuação da Medicina sobre o processo de adoecimento e 
do sofrimento humano (MOYSÉS; COLLARES, 2010). É importante 
ressaltar que a Medicina enquanto um campo de conhecimento não é 
uníssona, há diferentes perspectivas e muitas delas problematizam seus 
saberes e suas práticas, inclusive o processo de medicalização. Contudo 
há uma hegemonia da concepção de sujeito e de mundo amparada no 
ideário positivista e na razão instrumental como fundadora do conhe-
cimento (SILVA, 1996).

O campo de discussões sobre a problemática da medicalização 
é construído a partir de debates sobre os diferentes aspectos que o 
compõe como o próprio conceito de medicalização, os critérios para a 
definição de diagnósticos de supostos transtornos, as formas de produ-
ção de terapêuticas, sejam elas clínicas ou medicamentosas, as relações 
entre a produção de diagnósticos e a indústria farmacêutica, bem como 
as relações entre processo de medicalização e a infância, sobretudo no 
que diz respeito à escolarização e como tal processo se materializa em 
escolas, serviços de saúde e outros espaços povoados por crianças.
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A medicalização da Educação e seus múltiplos campos de estudos

Os estudos sobre a medicalização da educação trazem discussões 
importantes sobre a infância e o processo de escolarização, sobretudo 
no que diz respeito às trajetórias de crianças que tiveram seus percur-
sos escolares atravessados por práticas medicalizantes (PATTO, 2015; 
COLLARES; MOYSÉS, 2010). 

Tais estudos buscam compreender a complexa relação entre as 
ciências biomédicas e o campo da educação, e como essas diferentes 
forças se colocam e agem de múltiplas formas, construindo assim um 
discurso sobre a criança que não se encaixa em um padrão pré-estabe-
lecido de estudantes (COLLARES; MOYSÉS, 2010).

Nas últimas décadas, a centralidade das classificações diagnósti-
cas em diferentes espaços contribuíram para construção de uma ideia 
de criança, cujos aspectos relativos à atenção e à aprendizagem são 
compreendidos a partir de atributos neurológicos, ou seja, de ordem 
individual, fazendo com que a escola seja compreendida como um 
espaço neutro, sem qualquer implicação nesses processos. A escola, suas 
condições físicas e materiais, a construção dos currículos, as condições 
de trabalho dos/as professores/as, a política pública que constitui a rede 
de ensino, entre outros aspectos, sofrem um processo de apagamento 
nos estudos, serviços de saúde e consultórios que acolhem a criança 
e sua família, sem se perguntar sobre as relações que se produzem na 
escola (COLLARES; MOYSÉS, 2010; OLIVEIRA, 2013).

A escola, por sua vez, em muitas situações não se coloca como 
protagonista desse processo, permitindo que os problemas de esco-
larização sejam endereçados a outros espaços, sobretudo, àqueles sob 
jurisdição das ciências biomédicas. Assim, os problemas que surgem na 
escola passam a ser compreendidos a partir do funcionamento cerebral, 
apagando a ação humana do processo de aprendizagem. Nessa pers-
pectiva, o lugar ocupado por professores/as, reduz-se à identificação de 
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estudantes que apresentam comportamentos considerados inadequados 
e/ou com uma trajetória marcada pelo fracasso escolar e encaminha-
mento para atendimentos na área da saúde.

A circulação desse discurso nem sempre é perceptível, porque ele 
é tomado como natural e impassível de questionamentos e problemati-
zações. Entretanto, a escola produz diferentes movimentos que podem 
ou não ser confluentes aos discursos médicos e psicológicos, que ofere-
cem certas diretrizes e enquadramento em relação à criança, sobretudo 
em relação à criança em idade escolar.

Neste contexto, o estudo acerca da produção acadêmica sobre a 
medicalização da Educação trouxe importantes aspectos para a com-
preensão da configuração do campo de pesquisa e dos desdobramentos 
dos estudos. A busca teve como intenção, sistematizar as diferentes 
contribuições de autores/as que se dedicam a estudar a temática, sem a 
pretensão de esgotar o debate sobre o tema. As buscas foram realizadas 
a partir de três agrupamentos principais, relativos aos campos de conhe-
cimentos que têm discutido o processo de medicalização da Educação. 

As buscas foram realizadas nos principais portais voltados para a 
divulgação da produção acadêmica no país: Scientific Eletronic Library 
Online – Brasil (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (Medline) por meio da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) e Pubmed. Foram utilizados os descritores Medicina e Medica-
lização da Educação, além dos termos psiquiatria, neurologia e pediatria 
nas buscas, ao todo foram encontrados somente sete trabalhos que se 
dedicavam a estudar o tema. Além da escassez de trabalhos sobre essa 
temática, foi possível observar tanto pela formação acadêmica dos/as 
autores/as quanto pelo campo de atuação das revistas, a predominância 
das discussões sobre a medicalização no campo do conhecimento da 
Psicologia. 

Já nas buscas realizadas com os descritores Psicologia e Medi-
calização da Educação, encontramos onze trabalhos, os quais foram 
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produzidos majoritariamente por profissionais do campo da Psicologia, 
trazendo discussões sobre a produção de diagnósticos em crianças e a 
produção de subjetividades. 

A terceira sistematização das buscas foi realizada a partir dos 
descritores medicalização da Educação. Encontramos dezesseis arti-
gos. Os trabalhos selecionados foram elaborados por 38 autores/as, dos 
quais três autoras escreveram dois artigos. Ao analisarmos a formação 
acadêmica dos/as autores/as, podemos observar maior diversidade, ou 
seja, os/as autores/as pertencem a campos de conhecimento diversos 
como Geografia, Fonoaudiologia, Pedagogia, contudo, foi possível 
observar um predomínio de autores/as do campo da Psicologia. 

As análises dos trabalhos selecionados nas buscas que compreen-
deram os diferentes campos de conhecimento revelam a predominância 
de estudos elaborados a partir do campo da Psicologia, campo esse que 
tem buscado pensar o seu próprio fazer, sobretudo no que diz respeito às 
suas contribuições para a construção de um ideário marcado por medi-
ções e categorização da inteligência, definindo assim, os espaços a serem 
ocupados nas escolas por crianças que receberam atestados de incapaci-
dade de aprender. O movimento da Psicologia em rever suas concepções 
teórico-práticas corroborou para a ampliação e aprofundamento das dis-
cussões sobre o processo de medicalização da Educação e seus múltiplos 
efeitos na produção de subjetividade, inclusive problematizações sobre o 
modo de ser criança, bem como na criação de novas formas de lidar com 
a queixa escolar e a produção de diagnósticos clínicos de crianças que 
vivenciam percalços em seus processos de escolarização.

O eixo sobre o qual circunda as discussões sobre a produção de 
diagnósticos diz respeito à intensa preocupação em aferir e divulgar 
medidas para a detecção de sinais e sintomas de transtornos que sur-
gem na escola, bem como a produção de subjetividades por meio da 
produção e circulação de diagnósticos. Para além dos efeitos relativos 
à produção de subjetividade, alguns dos trabalhos analisados trazem 
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importantes reflexões sobre os efeitos da medicalização a partir da pers-
pectiva escolar. 

A discussão sobre o trabalho docente e as relações que se 
estabelecem na escola ampliam o debate sobre os efeitos da lógica 
medicalizante, cuja visibilidade ocorre no cotidiano escolar, contudo, 
sua produção e legitimação, ocorrem em diferentes contexto, inclusive a 
formulação de propostas e políticas públicas educacionais. 

Os grupos que historicamente têm sido alijados de seu direito à 
escolarização, tanto as crianças usuárias dos serviços de saúde mental, 
quanto às crianças com diferenças funcionais1 não têm sido protago-
nistas dos estudos sobre processos de medicalização da Educação. É 
possível verificar a delimitação das discussões sobre a medicalização para 
um certo grupo de crianças, ou seja, as crianças que são consideradas 
normais e estão sujeitas a receberem um diagnóstico, uma marca que 
altera e reconfigura sua forma de estar no mundo. Ao que parece, a 
própria discussão sobre a medicalização tem se inserido em aspectos 
que são transformados em anormalidade em um processo recente, sem 
avançar na discussão sobre temas já estudados como a presença histórica 
de laudos e diagnósticos em Saúde para a inserção de estudantes em 
serviços de Educação Especial.

Ainda que o campo de conhecimento não tenha demonstrado 
interesse em investigar as relações entre o processo de medicalização 
da Educação e estudantes com diferenças funcionais e/ou sofrimento 
psíquico intenso na atualidade, torna-se imprescindível nos atentarmos 
para os movimentos da lógica medicalizante na composição das políti-
cas educacionais gerais e políticas da Educação Especial do país.

1 Terminologia proposta na V Conferência do Movimento Vida Independente, rea-
lizada em 2004. Essa nomenclatura adota a perspectiva da diversidade e não possui uma 
conotação de déficit. Buscando, assim, a construção de serviços para o atendimento das 
necessidades de uma maneira equitativa, assegurando a oferta de diferentes modalida-
des de atendimento para diferentes demandas, tendo como objetivo final a conquista da 
igualdade de direitos (ANGELUCCI, 2014).
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As políticas públicas no Brasil e a configuração da oferta de 
Educação no país

Para compreender o funcionamento da lógica medicalizante 
nas políticas educacionais no país, é necessária uma aproximação do 
conceito de políticas públicas e como elas têm sido elaboradas, imple-
mentadas e executadas no país. O retorno aos principais documentos 
que sistematizam a oferta educacional no país possibilita a constru-
ção de um percurso contextualizado que amplia as possibilidades de 
compreender os detalhes que compõem a legislação e indicam  concep-
ções medicalizantes ou concepções voltadas para a garantia de direitos 
humanos. 

Anteriormente à sistematização do campo de estudos sobre a 
política pública, alguns/mas autores/as já pensavam em propostas vol-
tadas para a transformação social por meio da efetivação de direitos e 
da construção da cidadania. Marx foi um dos pensadores que defendia 
as instituições como instrumento de transformação social, conquista 
da cidadania e emancipação da classe operária (RODRIGUES, 2015, 
p. 30).

Contudo, a organização dos estudos sobre “políticas públicas” tem 
origem nos Estados Unidos da América, a partir de uma subárea das 
ciências políticas, tendo como objeto de estudo as ações do governo. Na 
Europa, os estudos sobre essa temática centralizaram a discussão sobre 
o papel do Estado na produção das políticas públicas (SOUZA, 2006). 

Os primeiros estudos buscaram desvendar alguns mecanismos 
que envolvem o poder, buscando entender como e quando as políti-
cas públicas são elaboradas, por meio, de consenso, ameaças, persuasão, 
troca de favores; e também em relação às circunstâncias e os contextos 
em que elas foram produzidas (RODRIGUES, 2015).

Política pública é o processo pelo qual os diversos grupos que 
compõem a sociedade – cujos interesses, valores e objetivos são 
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divergentes – tomam decisões coletivas, que condicionam o con-
junto dessa sociedade. Quando decisões coletivas são tomadas, 
elas se convertem em algo a ser compartilhado, isto é, em uma 
política comum (RODRIGUES, 2015, p. 13).

A construção de uma política comum se dá a partir da relações 
estabelecidas entre demandas individuais e coletivas, submetidas às 
relações de poder, ou seja, tanto os sujeitos quanto os grupos sociais 
podem influenciar na formulação e na implementação das políticas 
públicas, mas é preciso considerar que as próprias regras que deter-
minam as ações do Estado são as grandes definidoras das políticas 
públicas (RODRIGUES, 2015). 

As políticas públicas são um campo em disputa, há diferentes 
tensões que nem sempre são evidentes quando são formuladas, pro-
postas ou aprovadas. Assim torna-se necessário observar a formulação 
das políticas, o contexto em que foram produzidas, bem como as forças 
presentes nessas disputas. 

A formulação das políticas públicas no Brasil é recente e está 
relacionada aos programas de bem-estar social. As primeiras iniciativas 
datam da década de 1920, elaboradas para conter o movimento dos/
as trabalhadores/as. Essas políticas públicas apresentavam uma grande 
fragmentação em suas estruturas, atuando, apenas, em aspectos emer-
genciais, sem planejamento para ações de longo prazo.

Os anos 1930 e 1940 foram marcados pela regulamentação do 
trabalho assalariado e pela promulgação de leis trabalhistas. Tais leis 
organizavam e centralizavam as ações do Estado na construção das 
políticas públicas. Já o período entre 1945 e 1964 manteve a centra-
lização do Estado na formulação das políticas, buscando urbanizar e 
modernizar o país (RODRIGUES, 2015).

Os anos posteriores foram marcados por uma grande concen-
tração de renda e de modo a aliviar os problemas advindos do aumento 
da desigualdade social, diferentes políticas públicas começaram a 
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ser elaboradas a partir das premissas do assistencialismo. Somente 
na década de 1980, o país vivenciou algumas transformações no que 
diz respeito à construção das políticas públicas. Nesse período foram 
criados diversos dispositivos de participação como partidos políticos 
e sindicatos. Contudo, a fragmentação institucional e a centralização 
do Estado mantiveram-se, assim como as políticas de privatização e a 
prática do clientelismo, dificultando a elaboração e sistematização de 
políticas públicas voltadas para a solução de problemas sociais dos bra-
sileiros (RODRIGUES, 2015).

Rodrigues (2015) destaca que somente em meados da década 
de 1990 as políticas públicas constituídas por instâncias de partici-
pação popular se tornam mais frequentes. Nesse contexto, é possível 
observar a constituição de projetos com distintos posicionamentos no 
concernente à ação política por parte do Estado e dos governos. Os ten-
sionamentos referentes a construção das políticas públicas são inerentes 
ao processo, assim, os interesses são a todo momento colocados em dis-
puta. Contudo, é preciso ressaltar aspectos importantes na formação do 
país que estão fortemente relacionados à manutenção de determinados 
interesses em contraposição a outros.

A oferta educacional no país: aspectos históricos

No Brasil, a oferta de Educação é marcada desde as suas 
primeiras iniciativas por dois processos simultâneos e fortemente 
interligados: o elitismo e a exclusão. O elitismo diz respeito à cons-
trução de um ideário em que a educação é ofertada para poucos e 
compreendem uma parcela específica da população. O processo de 
exclusão refere-se ao impedimento do acesso à escolarização e, mais 
tarde, após garantido o acesso aos bancos escolares, as classes popu-
lares foram excluídas das possibilidades de aprender nas instituições 
escolares (FERREIRA JR, 2010).
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As primeiras experiências de escolarização no país foram realiza-
das por padres jesuítas buscando disseminar o catolicismo e alfabetizar 
os povos indígenas, sobretudo as crianças, já que os adultos apresentavam 
grandes resistências em aderir à cultura imposta pelos colonizadores. 

O público-alvo da educação jesuítica foi se modificando con-
forme o processo de colonização avançava e a população indígena era 
dizimada. Os filhos dos colonos, ou seja, aqueles que possuíam bens 
e riquezas passaram a ocupar os bancos escolares. A escola brasileira, 
em seus primórdios, já excluía os brancos e mestiços pobres, os índios 
e os africanos e seus descendentes que foram trazidos sob o regime de 
escravidão (FERREIRA JR, 2010).

No período imperial, grande parte da população brasileira per-
maneceu excluída da escola. A Constituição de 1824 manteve o regime 
escravocrata e, consequentemente, todos os aspectos de desigualdade 
e violência que marcam a estrutura da sociedade no país. As questões 
referentes à Educação brasileira foram tratadas dez anos mais tarde, a 
partir da lei n°16, também conhecida como Ato Adicional de 1834, 
implantando o processo de descentralização do ensino e do finan-
ciamento escolar, tornando-o uma responsabilidade das províncias, 
perpetuando, assim, as desigualdades e impedindo o acesso de grande 
parte da população do país à escolarização (FERREIRA JR, 2010).

O período republicano foi marcado por uma crescente indus-
trialização, esse processo fez com que muitos imigrantes saíssem da 
zona rural e se instalassem nos centros urbanos e começassem a reivin-
dicar vagas em escolas para seus filhos. Diante dessas mobilizações, as 
demandas referentes à ampliação de vagas nas escolas começam a ser 
atendidas, mas sem a garantia de oferta de educação de qualidade.

As questões referentes ao acesso e a qualidade da Educação 
deram origem ao Movimento dos Pioneiros da Educação Nova, que, 
em 1932, elaborou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse 
documento destaca a necessidade de criação de um ensino único para 
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todos, baseado em princípios de laicidade, gratuidade, obrigatoriedade 
da escolarização para crianças entre sete e quinze anos de idade (FER-
REIRA JR., 2010; LUIZ; SILVA, 2011).

As disputas referentes a quem era destinado o direito à Educação 
passaram por diferentes debates, e somado a este debate estava o tipo 
de Educação que se propuseram a partir da definição desse público. A 
retomada da história dessas disputas revela o apagamento das questões 
relacionadas à oferta de Educação Especial como um projeto de âmbito 
nacional. A oferta de educação especializada se configurou a partir de 
instituições exclusivas, em sua maioria filantrópicas, nas quais o acesso 
estava mais relacionado ao recebimento de um favor, em detrimento do 
direito ao acesso à Educação, cuja construção se deu forma paralela ao 
sistema de ensino comum (BUENO, 2008).

As duas primeiras escolas exclusivas foram fundadas na cidade 
do Rio de Janeiro, ainda no período imperial. Em 1854, foi fundado o 
Instituto Imperial dos Meninos Cegos, atualmente denominado Ins-
tituto Benjamim Constant; e em 1857 foi inaugurado o Instituto de 
Surdos-Mudos, atualmente chamado de Instituto Nacional de Educa-
ção de Surdos. Essas instituições de Educação especializadas tiveram 
como modelo as instituições e métodos europeus. A pequena oferta de 
vaga fazia com que o acesso à instituição fosse considerado um privilé-
gio (BUENO, 2009).

Mesmo com a fundação de espaços dedicados ao atendimento 
de estudantes com diferenças funcionais, é possível identificar a impor-
tância marginal desse tipo de oferta na configuração das políticas 
educacionais no país, devido a ausência de quaisquer formas de garantia 
de atendimento nas legislações destinadas à oferta de Educação para 
todas as crianças brasileiras.

A Constituição de 1934, no que se refere à Educação, teve como 
principal pauta a garantia do ensino primário gratuito. Nesse período 
fora criado o Conselho Nacional de Educação, cujo objetivo princi-
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pal era a formulação de critérios para a elaboração do Plano Nacional 
de Educação, foi elaborado o chamado Código de Educação Nacional, 
composto por 504 artigos, publicado em 1937. Entretanto, no mesmo 
ano, ocorreu um golpe de Estado e a instauração do Estado Novo, 
que promulgou uma nova Constituição, abandonando as diretrizes do 
Código de Educação Nacional (SAVIANI, 1999).

Assim, as diretrizes da Educação passaram a priorizar, nesse 
momento, mudanças na estrutura de ensino, nos currículos e na implan-
tação de dois modelos educacionais distintos, um mais voltado para o 
mundo do trabalho e outro voltado para o acesso ao ensino médio e 
superior. Além da divisão do ensino comum, começaram a ser implan-
tadas avaliações para o ingresso a graus mais elevados de escolarização, 
dificultando o acesso de estudantes de classes populares aos níveis mais 
elevados de escolarização (SAVIANI, 1999).

No ano de 1946, uma nova Constituição foi promulgada, tal 
documento estipulou a necessidade de novos referenciais para a Edu-
cação, dando início, assim, ao longo processo de elaboração da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada somente no ano 
de 1961.

No que diz respeito à oferta de atendimento especializado, o 
predomínio da filantropia e do assistencialismo dificultaram a proble-
matização sobre os direitos de cidadania das pessoas com diferenças 
funcionais no decorrer da primeira metade do século XX. Somente 
a partir de meados da década de 1950, com as discussões sobre a 
nova legislação educacional do país, as instâncias federal, estaduais e 
municipais começaram a ofertar serviços de Educação Especial, princi-
palmente por meio da abertura de classes especiais em escolas regulares 
para o atendimento de estudantes com diferenças funcionais. Porém, ao 
longo do tempo, esse tipo de atendimento passou a ser disponibilizado 
para um outro público-alvo, composto por alunos/as de classes popula-
res que fracassavam na escola (BUENO, 2009; PATTO, 2015).
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Nesse contexto, as discussões sobre políticas públicas educacio-
nais não conseguiram avançar na proposição de formas de atendimento 
a estudantes que estavam fora da escola ou eram atendidos por insti-
tuições exclusivas de caráter filantrópico, organizadas paralelamente à 
oferta de ensino comum.

A construção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) e a configuração da Educação Especial

Fernandes (1966) destaca que a LDB de 1961 é marcada por 
grandes anacronismos, dentre eles, o foco nos aspectos quantitativos 
em detrimento dos aspectos qualitativos da Educação, os quais são mais 
complexos e, por conseguinte, mais difíceis de serem solucionados.

As relações entre elitismo e exclusão da Educação brasileira se 
renovam com a aprovação dessa lei, que favorece a distribuição de recur-
sos financeiros para instituições privadas laicas e instituições escolares 
mantidas por entidades religiosas para a manutenção do financiamento 
educacional para segmentos da população que prescindem do auxílio 
do Estado para educar suas crianças (FERNANDES, 1966).

A Educação Especial, mesmo sendo organizada em um sistema 
paralelo ao sistema regular de ensino, protagonizou um debate sobre o 
espaço de oferta dessa modalidade de Educação: as escolas comuns ou 
as escolas exclusivas.

O atendimento especializado foi contemplado no texto da LDB 
de 1961, sob a denominação “educação dos excepcionais”, cuja a oferta 
foi sistematizada a partir de dois artigos: o primeiro dispõe sobre a 
oferta de ensino comum, quando considerada possível a integração 
do/a estudante à escola comum, já o segundo artigo dispõe sobre a par-
ticipação da iniciativa privada, que, ao ser considerada eficiente pelos 
conselhos estaduais de educação, receberia apoio financeiro do Estado.

A regulamentação da LDB de 1961 foi marcada pela manu-
tenção de práticas da filantropia e do voluntariado e pelo apagamento 



111

do debate sobre os direitos à oferta educacional, consolidando, na 
Educação Especial, o modelo médico de compreensão das diferenças 
funcionais.

Esse paradigma, descrito por Palacios (2008), compreende as 
diferenças funcionais a partir do ideário da falta, cujas intervenções 
são realizadas de modo a suprir e/ou consertar aquilo que é entendido 
com falta. Assim, todas as ações das instituições escolares estão voltadas 
para o sujeito, suas propostas de atuação limitam-se a organizar servi-
ços e atendimentos na tentativa de integrar as crianças nas propostas 
curriculares.

Apesar das intensas lutas, a educação no Brasil só se configurava 
enquanto direito somente para aqueles/as que se encaixavam no cur-
rículo escolar. Nesse contexto, as disputas referentes ao financiamento 
da Educação, previstas na LDB impulsionaram a formação de proje-
tos de educação popular, tendo como eixo a participação democrática 
para o combate ao analfabetismo. Saviani (2013) destaca que nesse 
período o país sofreu grandes interferências do capitalismo de mercado, 
aumentando as desigualdades sociais, afastando ainda mais as classes 
populares do direito à Educação. 

Em 1971, a LDB é reformulada e a principal alteração se confi-
gura na estruturação dos sistemas de ensino, que passam a ser divididos 
em três graus: Primeiro, Segundo e Terceiro, que correspondem atual-
mente ao Ensino Fundamental, Médio e Superior, respectivamente. No 
entanto, a oferta obrigatória na época corresponde somente ao primeiro 
grau, que uniu o ensino primário e o ginasial (LUIZ; SILVA, 2011).

As modificações estruturais na oferta de ensino foram acom-
panhadas por reformas teóricas e metodológicas, elaboradas em 
consonância ao contexto político e econômico do país. A ampliação do 
ensino obrigatório foi realizada a partir da redução da jornada escolar, do 
aumento do número de turnos nas escolas e do aumento do número de 
classes multisseriadas. Além de outras questões específicas relacionadas 
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à profissão docente, como o achatamento salarial e a admissão de leigos, 
ou seja, de bacharéis que assumiram a docência como se estivessem 
plenamente preparados para exercer o trabalho docente (LUIZ; SILVA, 
2011)

No que tange a oferta de Educação Especial, o texto da lei define 
o público-alvo, caracterizando-o como estudantes com deficiências físi-
cas ou mentais, superdotados e estudantes que se encontram em atraso 
considerável em relação à idade e à série em que estão matriculados/as. 
Não há referências nesse documento sobre o local do atendimento, o 
que sugere, a continuidade das propostas da LDB de 1961 que define 
tanto os espaços da escola pública quanto os espaços da escola exclusiva 
a partir do modelo médico, cujos critérios são definidos a partir do 
ideário da capacidade dos\as estudantes.

As mudanças propostas na legislação foram lideradas por repre-
sentantes de agências internacionais, cujas ações apoiaram a criação 
de diferentes políticas públicas de Educação Especial (RAFANTE, 
2015). Nesse período foram criados o Departamento de Educação 
Complementar e o Grupo Tarefa de Educação Especial tendo como 
foco a elaboração de uma nova política de Educação Especial no país. 
Tal modalidade foi incorporada ao I Plano Setorial de Educação e 
Cultura 72/74 que teve a participação de especialistas brasileiros/as, 
ex-dirigentes da CADEME2, integrantes das reformas voltadas para 
o atendimento à pessoa com deficiência e equipes técnicas e apoio 
financeiro da United States Agency International for Development 
(USAID) e da ONU (RAFANTE, 2015).

O Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), criado 
em 1973, por meio de sua autonomia administrativa, impulsionou a 

2 Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais. Tal cam-
panha foi construída a partir da colaboração entre as instituições especializadas de aten-
dimento à pessoa com deficiência intelectual: a Sociedade Pestalozzi e Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais e o Ministério da Educação e da Cultura( JANNUZZI, 
2009; MAZZOTTA, 2011).
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elaboração de diretrizes da Educação Especial, procurando definir o 
público-alvo, os/as profissionais e os estabelecimentos de ensino res-
ponsáveis pela oferta de atendimento especializado ( JANNUZZI, 
2009).

Ampliação da oferta e busca por melhorias no atendimento 
da Educação Especial no país envolveu o incentivo a pesquisas sobre 
metodologias educacionais para a integração do/a estudante ao sistema 
regular de ensino (RAFANTE, 2015).  Entretanto, é necessário des-
tacar a ênfase dada às metodologias adotadas que se ancoram na defesa 
dos princípios da eficiência, da racionalidade e da produtividade no sis-
tema escolar (SAVIANI, 2013; RAFANTE, 2015).

As avaliações e os diagnósticos médicos e psicológicos se tornaram 
centrais na construção e sistematização do atendimento, o foco na dimen-
são individual, além da ênfase em na construção de dados, planejamento 
e estabelecimento de metas e prazos, e avaliação das atividades realiza-
das, buscando a máxima eficiência e o menor custo, além da utilização de 
materiais e recursos humanos de forma plena (RAFANTE, 2015).

Nesse contexto, a disseminação da ideia de integração do/a 
estudante carrega consigo a premissa da neutralidade teórica ligada 
à eficiência no campo educacional por meio da redução de custos. A 
diminuição dos investimentos em Educação e circulação de um ideário 
pautado na economia de recursos para a formação de um contingente 
populacional para o mercado de trabalho impactaram a formulação de 
propostas para a Educação Especial durante a década de 1970 ( JAN-
NUZZI, 2009).

Assim, o protagonismo de representantes de entidades filantró-
picas na formulação da política de Educação Especial no país estão 
inseridas em um contexto histórico emoldurado pela participação de 
agências internacionais na estruturação das propostas e nos serviços de 
atendimento, buscando alinhar suas práticas às novas propostas, para a 
manutenção do atendimento pelas instituições exclusivas.
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Essa política, amparada em princípios neoliberais, centraliza 
suas ações na dimensão individual do sujeito, sem problematizar as 
questões sociais, culturais e econômicas que envolvem e determinam a 
vida dos sujeitos. Tanto o êxito quanto o fracasso escolar são, para essa 
perspectiva, apenas o espelho das capacidades e talentos individuais. 
Nesse contexto, a concepção de mérito acaba por justificar e referen-
dar a desestruturação da escola pública de qualidade para todos, cuja 
tática utilizada pelo pensamento neoliberal é ressignificar a Educação, 
tornando-a uma mercadoria (GENTILI, 2007).

Entre o fortalecimento do projeto neoliberal no país e suas 
diferentes facetas, há a criação de diferentes grupos de discussões que 
contribuíram tanto para instauração do período democrático quanto na 
elaboração de legislações compromissadas com a garantia de direitos 
nas múltiplas esferas da vida dos/as brasileiros/as.

Esse período foi marcado por intensas discussões e debates para 
a construção de legislação e serviços pactuados com princípios demo-
cráticos e de participação popular. Em 1988, foi promulgada a atual 
Constituição Federal, inaugurando diferentes pautas relativas a garan-
tias de direitos em diferentes esferas. A Constituinte foi acompanhada 
por outras legislações mais específicas, como a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e uma nova LDB, promulgada em 1996.

Ainda que muitos projetos e legislações tenham sido criados para 
a garantia de direitos da população numa perspectiva democrática e de 
participação popular, a década de 1990 é fortemente marcada pela pre-
sença das agências internacionais ligadas à setores econômicos, como o 
Banco Mundial, que além de direcionar as pautas das políticas econô-
micas, direcionam as políticas sociais, exercendo grande influência nas 
demandas da sociedade civil no que diz respeito à luta pela garantia de 
direitos (KASSAR, 2011).
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Nesse contexto, a concepção de inclusão esteve presente tanto 
nas pautas da sociedade civil, quanto nas pautas das agências inter-
nacionais. A construção dessas pautas, protagonizadas pela UNESCO 
trouxeram a premissa de que a Educação é a solução para os proble-
mas sociais e que a proposta da Educação Inclusiva garante a equidade 
social (BOROWSKY, 2016).

Os documentos internacionais elaborados nesse período, a Decla-
ração de Jomtiem, aprovada pela Conferência Mundial de Educação para 
Todos e a Declaração de Salamanca, produzida a partir da Conferência 
Mundial de Educação Especial, realizadas em 1990 e 1994 respectiva-
mente, embasam a construção da política de Educação Especial no país, 
contribuindo para a difusão do conceito de inclusão, buscando garantir 
o acesso à escola por grupos de crianças que estavam fora do espaço 
escolar. Entretanto, as políticas elaboradas, mesmo buscando oferecer 
Educação para todos, não se preocupou em discutir e atuar sobre os 
fatores que produzem a exclusão na escola (BOROWISKY, 2016).

A confluência dos documentos internacionais elaborados na 
década de 1990 e o movimento de construção de políticas públicas no 
país impulsionaram a formulação da LDB. 

A LDB de 1996: a Educação Especial 

A LDB é o principal documento da Educação brasileira. Essa 
lei estabelece as diretrizes para toda a política educacional, desde a 
definição dos princípios e fins da Educação, perpassando a definição 
dos direitos educacionais e a organização do sistema educacional nos 
diferentes níveis e modalidades, além do financiamento destinados à 
implementação da política educacional e das questões relativas ao tra-
balho das/os profissionais da Educação.

A LDB foi formulada a partir de um contexto de produção e 
sistematização de políticas de inclusão. Esse documento possui ampla 
abrangência, legisla sobre a Educação brasileira desde os princípios da 
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Educação até as questões referentes à formação de professores, nor-
teando os principais aspectos que dizem respeito à oferta da Educação 
no país. A Educação Especial é definida nessa legislação como parte 
integrante do sistema educacional, e não como um conjunto de práticas 
educacionais que funcionam em paralelo ao sistema educacional geral. 

Ainda que classes e escolas especiais permaneçam como espa-
ços de atendimento especializados, ao inserir a Educação Especial no 
sistema educacional brasileiro, a LDB começa a inspirar importantes 
debates e discussões sobre a escolarização de estudantes atendidos pelas 
propostas da Educação Especial no país.

A tramitação da LDB traz aspectos importantes sobre a movi-
mentação da lógica medicalizante, desde a apresentação do primeiro 
projeto em 1988 até a promulgação da lei. O texto inicial apresenta um 
artigo referente a oferta de atendimento a estudantes com diferenças 
funcionais, utilizando as terminologias deficiências físicas e mentais 
para definir o público-alvo da Educação Especial, estudantes que apre-
sentam um atraso considerável em relação à idade regular de matrícula. 
O documento não traz nenhum tipo de orientação quanto à oferta de 
serviços especializados e o local de matrícula regular (SAVIANI, 1997).

O documento apresentado na câmara no ano de 1990, elaborado 
a partir de seminários e audiências públicas, é composto por um texto 
ampliado e um dos capítulos trata da Educação Especial, destacando a 
oferta preferencialmente na rede regular de ensino (SAVIANI, 1997). 
Apesar da ênfase na oferta de ensino na rede regular, a utilização da 
terminologia preferencialmente faz com que a matrícula do/a estudante 
esteja condicionada a sua capacidade de integrar-se e adaptar-se à escola 
comum e não na elaboração de sistema escolar para todos, independen-
temente de suas especificidades. 

O projeto proposto pelo senador Darcy Ribeiro, em 1992, man-
tém a oferta do atendimento educacional especializado ao público-alvo 
da Educação Especial, preferencialmente, na rede regular de ensino. 
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Contudo, há uma nova descrição referente ao público-alvo, definido 
como estudantes com deficiências físicas ou mentais, alunos/as em 
situação de atraso significativo em relação à idade regular de matrícula 
e os/as estudantes superdotados/as. A manutenção do atendimento 
preferencialmente na rede regular ocorreu a partir da justificativa da 
impossibilidade de integração de determinados estudantes, mantendo, 
assim, a oferta de atendimento especializado em espaços exclusivos.

A LDB, sancionada em 1996, traz em seu corpo um capítulo 
específico sobre a Educação Especial, há algumas alterações em relação 
aos projetos anteriores, revelando as tensões existentes nas escolhas do 
público-alvo. O texto final definiu como público-alvo os/as estudantes 
com necessidades especiais.

A escolha da terminologia utilizada para definir o público-alvo 
traz aspectos importantes para a compreensão das forças atuantes na 
formulação das propostas educacionais. A terminologia “necessidades 
educacionais especiais”, de acordo com Garcia (2006) foi adotada com 
o objetivo de romper com o modelo médico-psicológico. Contudo, a 
modificação da terminologia não supera “[...] uma compreensão refe-
renciada no “desvio” e na necessidade de “ajuste” dos alunos à sociedade, 
mantendo, portanto, suas aproximações com uma visão funcionalista” 
(GARCIA, 2006, p. 308-9).

A autora salienta ainda, que a terminologia não criou novas for-
mas de olhar para as relações entre aprendizagem, currículo e escola, 
pautando-se nas ideias de ajuste e correção do/a estudante. O termo 
“necessidades educacionais especiais” diz sobre a esfera individual, a par-
tir do agrupamento em categorias de pessoas que vivem em situação de 
exclusão, mas não colocam em evidência e tampouco problematizam a 
produção dessa exclusão.

Essa nomenclatura é modificada pela lei 12.796 de 4 de abril de 
2013 (BRASIL, 2013). A expressão “portadores de necessidades espe-
ciais” é substituída por “educandos com deficiências, transtornos globais 
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do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”. A nova ter-
minologia apresenta avanços e também limitações. Dentre os avanços, 
destacamos a preocupação com a utilização do termo necessidades edu-
cacionais especiais e a sua amplitude, que poderia produzir um grande 
número de estudantes caracterizados como público-alvo da Educação 
Especial. Contudo, destaca Angelucci (2014) a terminologia adotada 
não produz categorias descritivas capazes de dizer sobre o campo da 
Educação, mantendo a perspectiva biomédica sobre os/as estudantes a 
partir da ideia de falta e incapacidade.

Tanto os aspectos ligados à oferta de atendimento em Educa-
ção Especial, quanto à definição do público-alvo a partir da escolha de 
terminologias de um determinado campo de conhecimento indicam o 
funcionamento da lógica medicalizante na configuração de uma polí-
tica voltada para a garantia de direitos. 

A PNEEPEI, o PNE e documento final da CONAE: as 
movimentações da lógica medicalizante

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, PNEEPEI, é um documento central da política de 
educação especial brasileira na atualidade, foi a partir de sua elaboração 
que a garantia de matrícula de alunos/as público-alvo da Educação 
Especial em classes comuns da escola regular e o acesso a serviços 
de atendimento educacional especializado tornaram-se parte de uma 
mesma política, sendo que sua garantia já estava expressa desde a LDB 
(BRASIL, 1996), faltando sua regulamentação.

O documento procura romper com a ideia da Educação Especial 
como uma estrutura externa à proposta educacional comum, ressal-
tando que a oferta de Educação Especial não se configura como um 
serviço substitutivo à classe comum, e sim como uma proposta de com-
plementação ou suplementação do trabalho desenvolvido em classe 
regular, enfatizando a transversalidade dessa modalidade ao longo de 
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todo o processo de escolarização, ou seja, desde a Educação Infantil até 
a Educação Superior. 

Essa política busca afastar-se do ideário integracionista, tem 
como eixo a noção de normalidade, aqueles que apresentam alguma 
necessidade ou característica que rompe com a normalidade, precisam 
de alguma forma ser corrigidos ou normalizados (PALACIOS, 2008). 
Nessa perspectiva, os/as estudantes precisam adequar-se à escola, ou 
seja, o acesso à escola está condicionado à adaptação da criança ao cur-
rículo escolar. O texto, articula, ainda, a configuração de uma proposta 
de Educação Especial voltada para a dimensão educacional e a oferta 
do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para o seguinte 
público-alvo: alunos/as com deficiência; transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades/superdotação.

O PNE (BRASIL, 2014b), publicado em 2014, é um instru-
mento de planejamento da Educação, sua formulação está prevista na 
Constituição Federal (CF) de 1988 e na LDB. O plano foi elaborado a 
partir de múltiplos debates entre diferentes grupos da sociedade civil e 
representantes da esfera pública por meio da participação em diferentes 
etapas: municipal ou distrital, estadual e federal. A ordenação do PNE 
se deu a partir da sistematização de vinte metas e diferentes estratégias 
para a execução ou consolidação das proposições a serem cumpridas no 
período de dez anos.

O documento final da CONAE (BRASIL, 2014a) configura-se 
na sistematização das propostas para diferentes demandas educacionais, 
elaboradas durante as etapas realizadas em âmbito municipal, distrital, 
estadual e nacional. Esse documento representa a tentativa de concre-
tização de políticas de participação democrática por meio da atuação 
de diferentes segmentos da população ligados à Educação: estudantes, 
familiares, professores/as, gestores/as, movimentos sociais. 

A análise desses documentos apontam para movimentações 
entre a permanência e a ruptura da lógica medicalizante. Os avanços 
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e os entraves presentes nos documentos são indícios de disputas tanto 
pela manutenção do ideário integracionista e do locus de atendimento, 
quanto pela elaboração de novas perspectivas e possibilidades de 
escolarização.

A PNEEPEI delimita o público-alvo da Educação Especial a 
partir da identificação de estudantes com deficiências, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e traz a 
discussão sobre a categoria necessidades educacionais especiais em seu 
texto, destacando as dificuldades em se trabalhar com “interação das 
características individuais dos estudantes com o ambiente educacional 
e social” (BRASIL, 2008).

A utilização da terminologia do campo da Saúde para designar 
o público-alvo da Educação Especial, ao que parece, está relacionada 
a uma disputa pelo espaço de atendimento. Ao longo do tempo, as 
demandas educacionais foram atendidas quase exclusivamente por 
instituições assistenciais, de âmbito privado, responsáveis também por 
atendimentos em saúde. O caráter multidisciplinar das instituições, 
fundadas nos conhecimentos do campo da medicina, podem, em certa 
medida, contribuir para a manutenção das terminologias, que dizem 
sobre o campo da Saúde, na política de Educação. A permanência da 
terminologi  a implica, além da manutenção dos atendimentos oferta-
dos em instituições exclusivas, a permanência de uma disputa conceitual 
e ética que ultrapassa a dimensão do espaço no qual o atendimento é 
realizado ( JANNUZZI, 2009).

A manutenção da coexistência de ofertas em escolas regulares 
e em instituições exclusivas reflete as tensões entre dois modelos de 
compreensão das diferenças funcionais descritos por Palacios (2008); o 
reabilitador e o social. O primeiro refere-se à compreensão das diferen-
ças funcionais a partir da ideia da falta, de incapacidade e da necessidade 
de atendimentos especializados com o intuito de normalizar o sujeito 
e pode ser observado no inciso segundo da LDB, por meio da seguinte 
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redação: “O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições específi-
cas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de 
ensino regular” (BRASIL, 1996).

O segundo modelo compreende as diferenças funcionais a 
partir das interações entre as barreiras existentes no espaço físico, na 
comunicação e no acesso à tecnologia. Assim, as ações se deslocam da 
reabilitação do sujeito para a eliminação das barreiras que impedem e/
ou dificultam a interação das pessoas com deficiências nas mais dife-
rentes esferas de suas vidas.

A partir da premissa da integração do/a estudante, baseada no 
ideário da reabilitação, os aspectos referentes à oferta de Educação 
Especial nas escolas regulares, descritos na LDB, são condicionados pela 
terminologia “preferencialmente”, ou seja, o acesso aos serviços da Edu-
cação Especial não está plenamente garantido na rede regular de ensino.

As disputas pela oferta de atendimento a estudantes público-alvo 
da Educação Especial se mantém nas legislações elaboradas posterior-
mente, como a PNEEPEI. Em sua versão preliminar, publicada em 
2007, Pletsch (2011) destaca que os sistemas de ensino foram orien-
tados a matricular os/as estudantes público-alvo da Educação Especial 
no ensino comum. Contudo, no mesmo ano, o decreto nº 6.278, de 
27 de novembro de 2007 dispõe sobre o financiamento, por meio do 
FUNDEB, das matrículas em Educação Especial, sejam elas na rede 
regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais de escolas 
regulares ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos que atuam na Educação Especial.

Assim, a versão final da PNEEPEI busca conciliar a disputa 
entre os espaços de oferta de atendimento em Educação Especial, a 
partir da possibilidade de oferta do Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE) em escolas exclusivas, que se tornariam centros de 
referência em Educação Especial.
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O documento final da CONAE de 2014 enfatiza a necessidade 
de promoção da educação inclusiva e a partir da articulação entre edu-
cação básica e educação superior em todas as etapas e modalidades. 
Contudo o texto não problematizou o locus do atendimento educa-
cional especializado e tampouco fez referências ao financiamento da 
Educação Especial.

Contudo, a disputa pelo atendimento da Educação Especial por 
instituições exclusivas gerou grandes tensões, durante a formulação do 
plano, o acirramento das discussões é descrito no documento a partir 
do título “Polêmicas em Destaque”, capítulo que reúne as principais 
disputas e tensões vivenciadas durante a elaboração do PNE.

Outra polêmica ocorreu na discussão da Meta 4 (educação espe-
cial), em relação ao atendimento educacional especializado “pre-
ferencialmente na rede pública” (expressão adotada na LDB). No 
debate entre atores que defendiam a educação inclusiva na rede 
pública e os que reivindicavam um atendimento educacional es-
pecializado complementar, foram bem-sucedidas as Apaes, que, ao 
apoiarem o último grupo, conseguiu que fosse mantida a expressão 
“preferencialmente” (BRASIL, 2014b, p. 22)

A movimentação da lógica medicalizante pode ser observada 
tanto nos avanços quanto nos retrocessos da legislação. Ao mesmo 
tempo em que se configura o direito à escolarização em classe comum, 
se mantém o repasse financeiro a instituições exclusivas e a manuten-
ção da oferta educacional em espaços segregados, contribuindo para a 
manutenção do ideário que as necessidades de estudantes público-alvo 
da Educação Especial são tão incomuns e específicas que apenas um/a 
especialista em um espaço construído apenas para esse fim poderia 
alcançar sucesso na tarefa educativa. 

O PNE, ao manter a lógica de convênio entre instituições 
privadas de caráter filantrópico, confessional ou comunitária para o 
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atendimento em Educação Especial, desarticula o trabalho entre pro-
fessores/as do AEE e professores/as de classe comum, descrito nas 
Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica (BRASIL, 2009). 

Além da desarticulação do trabalho docente, a organização da 
oferta educacional do país, sobretudo de Educação Especial, carrega con-
sigo as concepções do referencial tecnicista. No que se refere à formação 
profissional, há a adoção de um modelo burocrático, em que a formação 
do/a professor/a está centrada em aspectos práticos, cujo estudo deve 
ser realizado no próprio ambiente de trabalho, sendo dispensável a 
formação teórica, produzindo o processo de desintelectualização do/a 
professor/a (GARCIA, 2013).

As premissas do tecnicismo podem ser observadas a partir da 
ênfase no investimento em recursos materiais em detrimento de gastos 
referentes a salários de professores/as e outras políticas voltadas para a 
formação docente (FONSECA, 2001). Esse modelo de gestão, esteve 
presente também na Educação Especial, as Salas de Recursos Multi-
funcionais (SRM) tornaram-se foco dos investimentos financeiros, cuja 
estrutura física do serviço tornaram-se centrais, mesmo quando nessa 
mesma proposta há projetos de atuação de forma colaborativa e inte-
grada ao ensino regular (GARCIA, 2016).

É preciso destacar que o texto da PNEEPEI não centraliza o 
AEE como atendimento realizado nas SRM, contudo a política foi se 
configurando na escola a partir da centralidade da estrutura física e na 
disponibilização de recursos materiais, colocando em segundo plano as 
discussões sobre trabalhos colaborativos, a elaboração de metodologias 
de ensino e formas de avaliação da aprendizagem que poderiam atender 
os/as estudantes público-alvo da Educação Especial e estudantes que 
não compõem esse público, mas que seriam beneficiados/as por ações 
pedagógicas plurais.
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Entre ações que individualizam e medicalizam os/as estudan-
tes por meio da ênfase na utilização de materiais, há movimentações 
que buscam garantir direitos, o texto da PNEEPEI apresenta, em seus 
parágrafos iniciais, uma crítica sobre as desigualdades sociais e a ideia 
de inclusão como redenção, afirmando-se como política de justiça 
social. As análises do PNE e do documento final da CONAE indicam 
a mesma perspectiva adotada pela PNEEPEI: apresentam a concepção 
de inclusão a partir da consolidação do direito à Educação, buscando 
articular ações para garantir o acesso e a permanência desses/as estu-
dantes nas diferentes etapas educacionais.

As análises do PNE revelam a ênfase na formação de profes-
sores/as sobre a temática da Educação Especial, porém mantém as 
instituições de caráter filantrópico especializadas como referência para 
tais formações. Já foi demonstrado pela literatura que tais instituições 
carregam importantes marcas do modelo reabilitador, perpetuando 
assim, essa concepção na oferta de formação para professores/as de 
classes comuns de escola regulares. Mesmo buscando garantir o direito 
à escola comum para estudantes público-alvo da Educação Especial e a 
formação de professores/as sobre essa temática, esbarram em aspectos 
históricos da configuração da Educação Especial no país.

Em contrapartida, o documento final da CONAE (BRASIL, 
2014a) apresenta proposições fundadas na perspectiva crítica, tanto no 
que diz respeito ao acesso, quanto na articulação de propostas que con-
sideram as desigualdades sociais no país e buscam superá-las.

O título do eixo de discussão - Educação e Diversidade: Jus-
tiça Social, Inclusão e Direitos Humanos - sinaliza a preocupação 
com justiça social e a garantia dos direitos humanos. O texto traz uma 
importante discussão sobre a produção de desigualdades 

No contexto das relações de poder, os grupos humanos não só clas-
sificam as diferenças como, também, as hierarquizam, colocando-
-as em escalas de valor e subalternizando uns em relação a outros. 
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Nesse processo, as diferenças são descaracterizadas e transformadas 
em desigualdades (BRASIL, 2014a, p. 29).

O texto que apresenta esse eixo de discussão busca refletir sobre 
aspectos da diversidade e do tratamento ético e democrático das dife-
renças. O direito à diversidade está, nesse documento, totalmente 
interligado à construção de uma Educação inclusiva. 

O documento discute o processo desigual em que a diversidade 
tem sido tratada historicamente na sociedade, nas instituições 
educacionais e nas políticas públicas de um modo geral. O documento 
destaca a complexidade da diversidade e do cuidado necessário para não 
tratar a diferença de modo discriminatório, aumentando ainda mais a 
desigualdade que se propaga a partir de relações assimétricas de classe, 
étnico-raciais, de gênero, diversidade religiosa, de idade, de orientação 
sexual, cidade/campo e pela condição física, sensorial ou intelectual 
(BRASIL, 2014a, p. 29-30).

O documento adota o termo “condição” para se referir às pessoas 
com diferenças funcionais sem remeter à ideia de déficit. Mesmo que 
a adoção desse termo se limite à apresentação do eixo - Educação e 
Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos - a proble-
matização se faz presente no documento, buscando articular propostas 
que visam garantir a diversidade humana nas escolas e universidades do 
país. A fim de garantir ocupação desses espaços por grupos que histori-
camente estiveram alijados, as propostas se configuraram na formulação 
de políticas de cotas para acesso aos programas de Pós-Graduação em 
universidades públicas dos país. 

As discussões em torno de garantias de acesso e permanência a 
estudantes que estiveram alijados tanto da escola quanto da universidade 
produziu formas de pensar e agir sobre a desigualdade. Ainda no que se 
refere à construção de políticas de acesso, buscando a superação das desi-
gualdades, surgem também, proposições marcadas pelo funcionamento 
da lógica medicalizantes. Dentre essas, estão a manutenção do uso de 
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terminologias do campo da saúde para nomear características que não 
dizem respeito a esse campo de conhecimento. Há também a tentativa 
de inserir o TDAH e a categoria dificuldade de aprendizagem nas dis-
cussões e proposições sobre diversidade e inclusão tanto na escola como 
na universidade, por meio da política de cotas. A inclusão do TDAH e 
da categoria dificuldade de aprendizagem no documento, sinalizam a 
falta de discussão sobre a origem desses fenômenos no espaço escolar e 
como eles podem tamponar os aspectos relativos à diversidade humana 
e o processo de desigualdade tão presentes na escola brasileira.

O tamponamento de discussões sobre a desigualdade acaba por 
alimentar a lógica medicalizante a partir das premissas da neutralidade 
e da meritocracia, instaurando práticas que mensuram, avaliam e pro-
movem aqueles/as que são considerados os/as melhores. 

As avaliações em larga escala são associadas à ideia de inovação 
didática e de qualidade educacional. Contudo, são tecnologias que fun-
cionam a partir do autoritarismo que afetam profundamente o trabalho 
docente tornando os/as professores/as disseminadores e aplicadores de 
metodologias pré-fabricadas (EVANGELISTA; LEHER, 2012)

Nesse contexto, a configuração de um modelo único de avaliação 
reitera o ideário da igualdade, a igualdade de oportunidades e não a 
partir da garantia da igualdade de direitos. (ESTEBAN, 2014, p. 467). 
As avaliações de grande escala, segundo a autora, têm como foco os 
resultados obtidos nos exames, que mesmo reconhecendo no discurso 
oficial, as implicações do contexto escolar e social, acabam por privilegiar 
os modelos definidos a partir de categorias universais, impossibilitando 
a reflexão sobre as práticas escolares a partir de um projeto coletivo.

A despolitização da Educação contribui para o surgimento de 
uma nova Pedagogia, a Pedagogia dos resultados. O foco nos resul-
tados, faz com que o “não aprendizado” seja compreendido com uma 
problemática de ordem gerencial, cuja solução só é possível por meio de 
utilização das tecnologias voltadas para a eficiência ou pela utilização 
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de fármacos (LEHER, 2013), intensificando, assim, práticas que medi-
calizam e patologizam a Educação.

As análises dos documentos indicam que tanto o PNE, quanto o 
documento final da CONAE propõem políticas de avaliação da Edu-
cação Básica e da Educação Superior. As políticas de avaliação externa 
cumprem, nesses documentos, a função de mensurar a qualidade do 
trabalho docente. No documento final da CONAE, os resultados das 
avaliações podem ser utilizados para critérios de concessão de mérito, 
como recebimento de bônus ou aumento salarial. 

A instauração da meritocracia como forma de valorização do 
trabalho docente intensifica a ação da racionalidade técnica na for-
mulação de propostas educacionais. As avaliações, nesse contexto, são 
identificadas como neutras e capazes de aferir a eficiência do trabalho 
docente a partir do desempenho dos/as estudantes nas referidas avalia-
ções. O funcionamento dessa engrenagem alimenta o funcionamento 
da lógica medicalizante, ao deixar de considerar os diferentes aspectos 
que precisam ser avaliados, como por exemplo, as condições de trabalho 
dos/as professores/as, as condições socioeconômicas dos/as estudantes, 
os aspectos relativos à democratização da gestão escolar e ao próprio 
espaço da escola. 

A compreensão da avaliação de larga escala como forma de garantir 
a melhoria da Educação silencia sua dimensão excludente. Esse modelo 
de avaliação contribui para a consolidação de explicações medicalizantes 
relativas à performance, favorecendo a culpabilização daqueles que deve-
riam ter garantido o acesso a formas plurais de avaliação e ensino. 

Em contraposição às propostas que dão ênfase nas avaliações 
externas, há propostas de avaliações específicas, elaboradas a partir das 
especificidades das propostas pedagógicas de escolas indígenas, qui-
lombolas e escolas bilíngues. O mesmo documento também propõe 
a sistematização de uma política de avaliação educacional pautada no 
conjunto de diretrizes nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional 
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de Educação, valorizando as demandas dos sujeitos das comunidades 
escolares, buscando a construção da política educacional e de propostas 
de avaliação participativa.

O PNE direciona uma das suas vinte metas para a garantia da 
qualidade da Educação por meio da melhoria da aprendizagem e do 
fluxo escolar, buscando atingir índices pré-estabelecidos pelo Ideb. A 
sistematização de uma meta que prioriza os resultados das avaliações 
de larga escala para indicar a qualidade da Educação sinaliza o grande 
enfoque dado às avaliações externas pelo plano nacional. A ênfase no 
processo de avaliação da qualidade da Educação é explicitada a partir 
da preocupação em atingir os patamares estabelecidos por meio dos 
números expressos pelo Ideb, além da estratégia de melhorar o desem-
penho de estudantes da Educação Básica no Programa Internacional 
de Avaliação dos Estudantes (PISA).

Além das avaliações em grande escala, o PNE propõe entre suas 
estratégias a construção de instrumentos de autoavaliação que se con-
trapõem ao modelo de avaliação da performance dos/as estudantes e 
das políticas de ranqueamento e premiações por mérito, conforme o 
desempenho da unidade escolar. Entretanto, Chaui (2016) ressalta que 
a autoavaliação carrega consigo a interiorização das regras externas, 
tornando-as, nesse momento, internas. 

A autoavaliação carrega a falsa ideia de pensar sobre o processo 
de avaliação a partir de novas possibilidades e novos critérios, buscando 
romper com o modelo tradicional de avaliação. Assim, mesmo tentando 
superar efeitos medicalizantes das avaliações externas, a autoavaliação 
segue mantendo essa lógica, porém de uma forma menos evidente e 
não menos incisiva. 

A confluência das exigências de resultados e da perda da auto-
nomia dos/as professores/as para ensinarem as crianças produz um 
terreno propício para a adesão aos discursos e práticas medicalizan-
tes. Ao despolitizar a Educação, afastando-a da esfera da coletividade, 
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da humanização e da subjetivação, resta apenas a possibilidade ofere-
cida por especialistas, que ao medicalizarem as questões educacionais, 
propiciam um conforto, ainda que aparente e temporário, pela via do 
encaminhamento para tratamentos clínicos. 

Considerações finais 

As análises dos documentos elencados indicam o esforço por 
superar preconceitos e garantir serviços de qualidade que possam 
atender às especificidades dos/as alunos/as com diferenças funcionais. 
Contudo, observa-se que o campo das políticas públicas em Educação 
Especial é formado por concepções contraditórias, que ora avança na 
garantia de direitos, ora retrocede, perpassando sempre, os interesses de 
diferentes grupos sociais, sobretudo daqueles que buscam manter ou 
expandir sua atuação, sob a justificativa de assegurar um bem comum, 
mesmo quando um grupo, alijado de seus direitos, fora excluído das 
propostas e projetos educacionais.

Nesse cenário, a PNEEPEI foi colocada em risco, a partir de 
um projeto de atualização, cujo caráter antidemocrático se expressa a 
partir da convocação de uma reunião a portas fechadas, sem debate 
público, sem participação dos setores organizados da população, dos/as 
educadores/as e dos segmentos populacionais diretamente implicados 
nesse debate. 

Dentre as propostas de atualização da política de Educação 
Especial apresentadas em slides durante a reunião estão as mudan-
ças dos critérios de elegibilidade para o acesso a essa modalidade. A 
ampliação do público-alvo, a partir da justificativa que estudantes que 
vivem tais condições deveriam ter o direito de acesso a equipamentos 
especializados, indicam a presença de uma disputa de dimensões políti-
cas e teórico-prática sobre a atuação da Educação Especial no país. Os 
slides apresentados durante a reunião afirmam que o público-alvo da 
Educação Especial, passaria a ser composto por:
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1. Estudantes cuja participação plena e efetiva nas atividades esco-
lares é obstruída pela interação entre as barreiras (urbanísticas, 
arquitetônicas, atitudinais, tecnológicas, nos transportes e nas 
comunicações e informações) e os impedimentos individuais de 
longo prazo de natureza: 1.1 Intelectual; 1.2 Mental; 1.3 Com-
portamental, social, comunicacional e de linguagem; 1.4 Visual; 
1.5 Auditiva; 1.6 Multissensorial; 1.7 Física, 1.8 Múltipla. 2. 
Estudantes com altas habilidades/superdotação (...) (MAN-
TOAN, 2018).

A inclusão de categorias do campo da Saúde, principalmente a 
partir de diagnósticos relativos a aspectos do comportamento indicam 
uma forte tendência medicalizante e patologizante, na qual o direito de 
acessar a Educação Especial se dá a partir do  diagnóstico elaborado 
pelo campo da Saúde, extinguindo as discussões sobre as questões espe-
cíficas do processo de escolarização do/a estudante.

Além do modo como esse processo incide na vida do/a estu-
dante, a centralização do acesso à Educação Especial via diagnóstico 
em Saúde, favorece o retorno do modelo integracionista e com ele 
o fortalecimento da perspectiva biomédica na categorização de seu 
público-alvo. A intensificação desse ideário contribui também para 
o retorno das instituições exclusivas como o locus de atendimento da 
Educação Especial no país. As tensões presentes em toda a configura-
ção e na vigência da política se intensificaram na atualidade.

É necessário que sejam garantidas amplas formas de debate, 
por meio de uma ampla divulgação e criação de possibilidades de par-
ticipação nos municípios, ou seja, é preciso discutir a PNEEPEI no 
espaço em que se presentifica, ou seja, nas escolas regulares, garantindo 
a participação de estudantes que compõem o público-alvo da Educação 
Especial e estudantes que não compõe o público-alvo, bem como de 
professores/as e demais trabalhadores/as da Educação, além da família. 
É preciso conhecer os avanços e as fragilidades na política e com isso 
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traçar linhas de ação comprometidas com a garantia de acesso à escola 
comum e de qualidade para todos/as estudantes.
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5. O ENCONTRO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM 
A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Dayane Camporeze Rodrigues

Introdução

Para além das unidades educativas regulares, a Educação de 
Jovens e Adultos no município da Cidade de São Paulo conta com 
um espaço específico de atuação denominado CIEJA (Centro Inte-
grado de Educação de Jovens e Adultos). O CIEJA é uma Unidade 
Educacional que atende jovens e adultos que desejam concluir o Ensino 
Fundamental, mas que por motivos de força maior, se afastaram do 
processo de escolarização.

Os CIEJAs foram criados a partir do decreto nº43.052, de 4 de 
Abril de 2003 com os objetivos de democratizar o acesso e a permanên-
cia de educandos, promovendo uma gestão democrática e a qualidade 
social da educação e tendo como ênfase a preparação para o mundo da 
cultura e a orientação para o mundo do trabalho. São unidades educa-
cionais que promovem como direito público subjetivo, a educação de 
jovens e adultos, numa ação educacional que considera as caracterís-
ticas dessa população, contempla novas formas de ensinar e aprender 
e articula a Educação Básica/Ensino Fundamental e a Qualificação 
Profissional Inicial em seu Projeto Político Pedagógico. É importante 
destacar que essa articulação é fundamentada no construtivismo sócio 
interacionista, conforme pressupostos inspirados em Lev Vigotski, e 
que abrangem interdisciplinaridade e diálogo.

Esses espaços têm sido reconhecidos como espaços de convívio 
educativo, lazer e cultura, bem como um ambiente próprio para reu-
niões e discussões sobre educação, trabalho, cidadania e alternativas de 
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inclusão de jovens e adultos no mundo socioeducacional, além de pos-
sibilitarem sua inserção e permanência no mundo do trabalho.

Os CIEJAs compõem a Rede Municipal de Educação de São 
Paulo e são destinados àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos no ensino fundamental na idade própria, conforme estabe-
lece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal n° 
9.394/96 (BRASIL, 1996). 

Nesse sentido, os CIEJAs têm como natureza o respeito à 
diversidade e a legítima garantia de direito à aprendizagem de seus 
educandos de modo a respeitar e valorizar as experiências de vida, os 
repertórios e as trajetórias que cada indivíduo carrega consigo. São fru-
tos de uma política que deseja reduzir as lacunas de escolaridade dos 
sujeitos e minimizar as barreiras encontradas socialmente que impedi-
ram o processo de escolarização dessas pessoas.

O CIEJA é público, gratuito, laico, direito da população, dever 
do poder público e da família e estará a serviço das necessidades e 
características de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, 
independentemente de sexo, raça, cor, situação socioeconômica, credo 
religioso e político e quaisquer preconceitos e discriminações, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana.

Essas unidades educativas atendem os educandos em três perío-
dos (manhã, tarde e noite) em até seis turnos diários. Os cursos de 
Ensino Fundamental nos CIEJAs têm duração de quatro anos, subdivi-
didos em quatro módulos. São eles: Módulo I (Alfabetização), Módulo 
II (Básico), Módulo III (Complementar) e Módulo IV (Final). Cada 
módulo tem duração de 1 ano (200 dias letivos) e as aulas são desen-
volvidas em encontros diários de 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula).

Essa organização e estruturação funcional proporciona a amplia-
ção da permanência dos educandos. Desse modo, a conciliação dos 
estudos com as diversas atribuições sociais que jovens e adultos pos-
suem no cotidiano fica mais flexível e possível.
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Nesse contexto, é importante dizer que enquanto espaço social 
e formativo, o Centro Integrado de Educação de Jovens e Adul-
tos é responsável por promover o Ensino Fundamental a jovens e 
adultos, permitindo o desenvolvimento dos educandos, assegurando-
-lhes a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecendo-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores.

Além disso, cabe ressaltar que o CIEJA compreende um con-
junto de princípios como a finalidade de assegurar seus objetivos 
enquanto instituição pública e de formação cidadã. Dentre elas, desta-
cam-se valorização da experiência extraescolar que está em consonância 
do respeito às narrativas de vida de cada indivíduo. 

Para este capítulo, foi possível reunir narrativas de vida de pes-
soas com deficiência e também institucionalizadas1 matriculadas no 
CIEJA Itaquera. É importante elucidar a singularidade dessa pre-
sença e a complexidade (e riqueza) dessas personagens no ambiente 
educacional.

O ingresso de pessoas com deficiência oriundas de determinadas 
instituições reitera a perspectiva de uma Educação Inclusiva a partir do 
encontro da Educação Especial com a Educação de Jovens e Adultos, 
pois é uma experiência que transborda os limites das segregações. 

São experiências que sugerem instabilidades constantes. Des-
locamentos da visibilidade para a invisibilidade dos indivíduos o que 
permite que as narrativas se tornem tramas concretas. Por isso, é pos-
sível e necessário, tal como sugere Goffman (2017), dedicar atenção 
especial às situações em que essas personagens se tornam “presenças 
toleradas”, com o risco constante de sofrer os efeitos da “identidade 
deteriorada” (Goffman, 2017). 

1 Institucionalizada significa que a pessoa vive em instituição nas proximidades do 
CIEJA. Essas são experiências de institucionalização uma vez que são instituições de 
residência, com projetos específicos conforme cada propósito de atuação social.
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A perspectiva inclusiva da Educação Especial no âmbito da 
Educação de Jovens e Adultos 

Necessitando de avanços e políticas públicas que assegurem a 
convivência de jovens e adultos com deficiência e institucionalizados, 
a inclusão se consolida no CIEJA Itaquera a partir da parceria entre 
unidade educativa e instituições de residência.

A abordagem das singularidades pouco mencionadas do universo 
da pessoa com deficiência tendo como ponto de partida o reconhe-
cimento de que não há como pensar em deficiência apenas no plano 
orgânico fazem com que a chegada de jovens e adultos com deficiência 
institucionalizados promova uma nova trajetória no perfil dos educan-
dos do CIEJA Itaquera.

A unidade educacional apresenta gradativamente aumento no 
número de pessoas com deficiência matriculadas desde o ano de 2012. 
Isso se dá em virtude de marcos legais importantes que passam a vigo-
rar no Brasil e, mais precisamente, no município de São Paulo.

Com o adensamento da educação inclusiva no nosso país a partir 
de Conferências e Compromissos oficializados internacionalmente e 
transformados em Leis, as pessoas com deficiência passam a adentrar 
locais e serviços participando de uma vida social antes inacessível.

A Política Nacional da Educação na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (BRASIL, 2008), registra um avanço na matrícula de pessoas 
com deficiência nas classes comuns das escolas regulares. Esse docu-
mento acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, 
visando construir políticas públicas promotoras de uma educação de 
qualidade para todos.

Esse marco importante e histórico é o início da ruptura de 
movimentos segregacionistas e desencadeado em defesa do direito de 
todos os estudantes estarem juntos, aprendendo e participando, sem 
nenhum tipo de discriminação e prejuízo. Além disso, na perspectiva 
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da educação inclusiva, a Educação Especial passa a integrar a proposta 
pedagógica das unidades educacionais como modalidade de ensino que 
perpassa todos os níveis de ensino.

É nesse momento que a Educação Inclusiva constitui um 
paradigma educacional fundamentado na concepção de Direitos 
Humanos que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis.

No município de São Paulo, os avanços de políticas públicas que 
tocam os direitos de estudantes com deficiência também ganha força 
com a Política Paulistana da Educação Especial na Perspectiva da Edu-
cação Inclusiva (SÃO PAULO, 2016). 

Do Decreto nº 57.379/2016, que institui a “Política Paulistana 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”, regula-
mentado pela Portaria nº 8.764/2016, emanam diretrizes que dispõem 
sobre política de atendimento aos estudantes com deficiência da Rede 
Municipal de Educação.

Assim este projeto advém da necessidade de concretização por 
parte da municipalidade, de ações didático-pedagógicas que direcio-
nem e propaguem as metas e dispositivos legais oriundos da Educação 
Especial. As ações da Educação Especial nas unidades educacionais 
jurisdicionadas à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tam-
bém contam com orientação e apoio do CEFAI.2 

A Política Paulistana da Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Incluiva estabelece em seu Art. 1º, princípios que devem ser 
observados na escolarização de crianças, adolescentes, jovens e adultos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento – TGD e altas 
habilidades/superdotação:

2 Centro de Formação e Apoio a Inclusão – Setor pedagógico pertencente às Dire-
torias Regionais de Educação. Responsável por acompanhar, apoiar, propor estratégias 
de modo que a acessibilidade dos bebês, crianças, jovens e adultos com deficiência seja 
assegurada e garantida.
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I – da aprendizagem, convivência social e respeito à dignidade 
como direitos humanos; 

II – do reconhecimento, consideração, respeito e valorização da 
diversidade e da diferença e da não discriminação; 

III – da compreensão da deficiência como um fenômeno sócio-
-histórico-cultural e não apenas uma questão médico-biológica; 

IV – da promoção da autonomia e do máximo desenvolvimen-
to da personalidade, das potencialidades e da criatividade das 
pessoas com deficiência, bem como de suas habilidades físicas e 
intelectuais, considerados os diferentes tempos, ritmos e formas 
de aprendizagem;

V – da transversalidade da Educação Especial em todas as eta-
pas e modalidades de educação ofertadas pela Rede Municipal 
de Ensino, a saber, Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Pro-
fissional e Educação Indígena;

VI – da institucionalização do Atendimento Educacional Es-
pecializado - AEE como parte integrante do Projeto Político-
-Pedagógico – PPP das unidades educacionais;

VII – do currículo emancipatório, inclusivo, relevante e organi-
zador da ação pedagógica na perspectiva da integralidade, asse-
gurando que as práticas, habilidades, costumes, crenças e valores 
da vida cotidiana dos educandos e educandas sejam articulados 
ao saber acadêmico;

VIII – da indissociabilidade entre o cuidar e o educar em toda 
a Educação Básica e em todos os momentos do cotidiano das 
unidades educacionais; 

IX – do direito à brincadeira e à multiplicidade de interações no 
ambiente educativo, enquanto elementos constitutivos da iden-
tidade das crianças;
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X – dos direitos de aprendizagem, visando garantir a formação 
básica comum e o respeito ao desenvolvimento de valores cultu-
rais, geracionais, étnicos, de gênero e artísticos, tanto nacionais 
como regionais;

XI – do direito de educação ao longo da vida, bem como quali-
ficação e inserção no mundo do trabalho;

XII – da participação do próprio educando e educanda, de sua 
família e da comunidade, considerando os preceitos da gestão 
democrática. (SÂO PAULO, 2016).

Esses princípios resgatados pelo Decreto nº 57.379/2016 e regu-
lamentados pela Portaria nº 8.764/2016 consideram o contexto histórico 
que envolve a matrícula, permanência e educação de qualidade para 
todos, como tarefa de formar todo e qualquer cidadão, sem distinções. 

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de 
ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discrimina-
tórias e criar alternativas para superá-las, a Educação Inclusiva assume 
espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel 
da escola na superação da lógica da exclusão. Embora a inclusão não 
se encontre acabada, mas ainda em processo de construção, a educação 
escolar transita num território plural e criativo que possibilita amplia-
ção do respeito e convivência com as diversidades. 

Desse modo, as parcerias do CIEJA Itaquera com as instituições 
de residência são assertivas para assegurar que os jovens e adultos com 
deficiência institucionalizados apoiem e promovam juntos com toda 
comunidade escolar uma sociedade mais justa e equitativa que de fato 
efetive políticas públicas.

Nesse sentido, a escola é um espaço no qual podemos vislumbrar 
preciosas transformações nas realidades sociais. Afinal, “cabe àqueles 
cujo sonho político é reinventar a sociedade ocupar o espaço das esco-
las” (FREIRE, 1987, p.49)



142

A Lei Brasileira de Inclusão (2015) também trata de diversas fer-
ramentas para garantir que todos os direitos das pessoas com deficiência 
sejam respeitados, e para que possam se defender da exclusão, da discri-
minação, do preconceito e da ausência de acesso real a todos os setores 
da sociedade.

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma es-
pécie de discriminação.

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma 
de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o 
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconheci-
mento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de 
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e 
de fornecimento de tecnologias assistivas. (BRASIL, 2015).

Trata-se de um considerável passo histórico no qual a política 
pública garante o respeito à diversidade e, sobretudo, compreende as 
barreiras sociais e ambientais como entraves para a participação plena 
desses sujeitos. 

Nessa circunstância, o sujeito com deficiência transita de um 
universo legislativo que potencializava a falta de algo e mergulha no 
campo das possibilidades, onde as barreiras que impedem sua parti-
cipação não estão em si, mas no ambiente e por vezes no outro, como 
bem trata o art. 3º da LBI (2015) quando conceitua barreiras como: 
“Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e 
de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 
circulação com segurança, entre outros [...].”

Hass (2015) problematiza acerca das concepções que se têm do 
público da EJA, sobretudo quando esse é sujeito da Educação Especial.
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Em relação às demandas de sujeitos da EJA e da Educação Espe-
cial, também é possível reconhecer concepções que se entrelaçam, 
de forma que as pessoas com deficiência e os jovens e adultos em 
processo de escolarização atravessam o contexto atual com a mes-
ma necessidade: a de serem reconhecidos além de suas carências, 
além de uma visibilidade dada por suas vulnerabilidades ou pela 
negação de sua condição como sujeitos históricos. Embora o cará-
ter de suplência não seja mais a tônica das políticas públicas, este 
ainda sobrevive no imaginário social e nas práticas pedagógicas de 
muitas escolas, em que o olhar aos demandantes da EJA recai so-
bre a falta: falta de conhecimentos acadêmicos e atitudinais; falta 
de experiência; falta de conhecimentos adquiridos na convivência 
e no trabalho, sendo comum o discurso de “preencher as lacunas” 
de uma escolarização anterior ou da ausência de um percurso es-
colar. Essa visão se sustenta na incapacidade do aluno jovem e 
adulto, cristalizando-se, ainda mais, com a identificação de jovem 
e adulto “com deficiência”. Dessa forma, a incapacidade já existe “a 
priori”, independentemente de quem seja o jovem e adulto e/ou o 
jovem e adulto com deficiência que vai ingressar na EJA. (HASS, 
2015, p. 3). 

Os estudantes com deficiência e institucionalizados da EJA car-
regam trajetórias singulares e marcas sociais indeléveis. Ao pensarmos 
nas rupturas e lacunas que essas pessoas tiveram de acesso, convivência 
e violação de direitos, esses personagens são os improváveis da Educa-
ção Inclusiva.

Nessas instituições de residência, os estudantes com deficiên-
cia do CIEJA Itaquera vivem e convivem com seus pares. Cada local 
tem uma política de atendimento e um regime de moradia, mas comu-
mente, abrigam essas pessoas com deficiência e se responsabilizam pelo 
desenvolvimento desses indivíduos e o acesso a outros locais, como por 
exemplo, a escola.
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Goffman (2019) relata em seus estudos sobre a existência de 
instituições totais e que essas se condicionam a uma organização de 
atendimento próprio e fechado.

Toda instituição conquista parte do tempo e do interesse de seus 
participantes e lhes dá algo de um mundo; em resumo, toda insti-
tuição tem tendências de “fechamento”. Quando resenhamos as di-
ferentes instituições de nossa sociedade ocidental, verificamos que 
algumas são muito mais “fechadas” do que outras. Seu “fechamen-
to” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social 
com o mundo externo e por proibições a saída que muitas vezes 
estão incluídas no esquema físico - por exemplo, portas fechadas, 
paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. A 
tais estabelecimentos dou o nome de instituições totais. (GOFF-
MAN, 2019, p.16).

Para o autor, esses estabelecimentos têm objetivos distintos, 
mas com a característica peculiar de isolar os seus assistidos do meio 
externo. 

As instituições de residência na ressignificação de suas políticas de 
atendimento

Os jovens e adultos com deficiência e institucionalizados matri-
culados no CIEJA Itaquera residem em diferentes espaços. Dentre as 
instituições de residência parceiras do CIEJA Itaquera encontramos a 
Associação Pró-Excepcionais Kodomo- no- Sono e o Serviço de Resi-
dência Terapêutica Itaquera. 

Muitos estudantes com deficiência que se matriculam na Educa-
ção de Jovens e Adultos do CIEJA Itaquera chegam à unidade educativa 
por intermédio de profissionais dessas instituições e de outros serviços. 

A Associação Pró-Excepcionais Kodomo- No-Sono foi fundada 
em 22 de Setembro de 1958 como unidade de educação e terapia den-
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tro da Escola Nippakuji com o objetivo de dar assistência às crianças 
com deficiência intelectual e suas famílias. 

Atualmente, a Associação conta com um espaço de convivên-
cia, atividades e residência no bairro de Itaquera, na zona leste de São 
Paulo. Lá só há atendimento para adultos que são assistidos integral-
mente e segundo a missão da entidade, os objetivos dessa continuidade 
são: o amparo e a proteção, com foco principal de bem estar bem como 
a capacitação dessas pessoas visando a integração social e familiar. 

Na época da fundação da Associação Pró-Excepcionais Kodomo 
– No-Sono, a deficiência ainda era vista a partir de um modelo médico 
que aborda constantemente o déficit sugerindo assim a falta de algo 
nessas pessoas.

O modelo médico se refere ao modelo da reabilitação, da educação 
especial, do déficit que deve ser corrigido para se tornar “normal”, 
da cura, seguindo o paradigma biomédico da linha chamada disa-
bility research. Nesse modelo, a deficiência é vista como tragédia 
pessoal ou incidente isolado ou uma condição anômala que precisa 
ser corrigida. Já o escopo da disability studies research abarca o 
modelo social da deficiência, no qual a deficiência é compreendi-
da como o “resultado das interações pessoais, ambientais e sociais 
da pessoa com seu entorno”. (PANISSON; GESSER; GOMES, 
2018, p.225).

O modelo biomédico tratado acima pelos autores, parte da abor-
dagem do conceito de deficiência com foco na cura daquilo que não 
segue o padrão posto e/ou necessita de ajustes para que se tenha fun-
cionalidade. Esse repertório de incapacidades as quais os sujeitos com 
deficiência ficam submetidos socialmente, desencadeando em estigmas 
sociais irreparáveis.

Fietz e Mello (2018) destacam que: “Uma das críticas mais for-
tes ao termo cuidado advém de ser este uma categoria infantilizadora, 
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onde a pessoa com deficiência é sempre tida como uma pessoa cuja 
autonomia e independência são cerceadas”. (p. 118).

Nesta perspectiva, as autoras compreendem que as práticas de 
cuidado das pessoas com deficiência por terceiros têm um caráter de 
inferioridade, desencadeando um estigma de incapacidade do sujeito 
em realizar tarefas cotidianas. 

A conquista das pessoas institucionalizadas na Associação Pró 
Excepcionais Kodomo-No-Sono chegarem à Educação ainda é bas-
tante recente e se concretizou a partir do estabelecimento de confiança 
no processo inclusivo educacional que ocorre na unidade educativa.

Os primeiros estudantes institucionalizados da Associação Pró 
Excepcionais Kodomo-No-Sono ingressaram no CIEJA Itaquera em 
2019. Inicialmente, houve a matrícula de 2 mulheres com deficiência 
institucionalizadas na Kodomo, sendo que uma delas frequentava a ins-
tituição no regime de horário integral3, o que indica que havia contato 
com familiares cotidianamente.

Essas mulheres iniciaram o processo de escolarização na unidade 
escolar a partir do Módulo I, ou seja, o módulo inicial do CIEJA que se 
refere aos anos iniciais do Ensino Fundamental.

No ano de 2020, a Associação realizou o encaminhamento 
e a matrícula de outros 10 assistidos no CIEJA Itaquera, todos com 
ingresso no módulo inicial.

 Essa ampliação de encaminhamentos e, consequentemente, 
efetiva matrícula ocorreu a partir da observação dos funcionários da 
instituição ao notarem o desenvolvimento das mulheres institucionali-
zadas que foram matrículas inicialmente.

A segunda instituição de residência que também apresentou 
satisfação e contentamento com relação ao atendimento e desenvol-

3  Regime de horário integral: os assistidos na Associação Pró-Excepcionais Ko-
domo- No-Sono passam o dia em atividades internas na instituição ou relacionadas a 
rotina do espaço, retornando aos seus lares no fim do período.
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vimento das pessoas institucionalizadas após o acesso á Educação é o 
Serviço de Residencial Terapêutica Itaquera.

Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) são moradias inse-
ridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar das pessoas 
que apresentam transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas 
de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares. 

Essas moradias foram instituídas através da publicação da 
Portaria nº 106, de 11 de Fevereiro de 2000 do Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2000). 

No início da desinstitucionalização no Brasil o grande desafio 
estava voltado ao destino das pessoas que poderiam sair dos hospitais 
psiquiátricos, mas que não contavam com suporte familiar ou de qual-
quer outra natureza.

Com essa indagação, em 1992, na II Conferência Nacional de 
Saúde Mental as discussões dos participantes ressaltavam a importân-
cia estratégica da implementação dos então chamados “lares abrigados” 
para a reestruturação da assistência em saúde mental no País.

Parte integrante da Política de Saúde Mental do Ministério da 
Saúde e com objetivos centrais no processo de desinstitucionalização e 
reinserção social, os Serviços Residenciais Terapêuticos emergem.

O SRT Itaquera foi fundado no 2ºsemestre de 2016, com o rece-
bimento dos pacientes de diferentes hospitais psiquiátricos em meados 
do mês de Dezembro. 

A Residência estreitou relacionamento com o CIEJA Itaquera 
a partir do acesso de 3 moradores que foram matriculados na unidade 
educativa no ano de 2017. 

Essas pessoas demandavam supervisão, cuidados e atenção 
constantes para realização das atividades cotidianas propostas pela ins-
tituição. A ida ao espaço educacional foi uma possibilidade de ganho 
de autonomia para a gerente da residência ao proporcionar e efetivar a 
matrícula desses moradores.



148

Goffman (2019) enfatiza que: 

O aspecto central das instituições totais pode ser descrito como a 
ruptura das barreiras que comumente separam essas três esferas da 
vida. Em primeiro lugar, todos os aspectos da vida são realizados 
no mesmo local e sob urna única autoridade. Em segundo lugar, 
cada fase da atividade diária do participante é realizada na compa-
nhia imediata de um grupo relativamente grande de outras pessoas, 
todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas a fazer as mesmas 
coisas em conjunto. Em terceiro lugar, todas as atividades diárias 
são rigorosamente estabelecidas em horários, pois uma atividade 
leva, em tempo predeterminado, à seguinte, e toda a sequência de 
atividades é imposta de cima, por um sistema de regras formais 
explícitas e um grupo de funcionários. Finalmente, as várias ativi-
dades obrigatórias são reunidas num plano racional único, suposta-
mente planejado para atender aos objetivos oficiais da instituição. 
(p.17-18).

Portanto, para o sociólogo, as instituições totais possuem regras 
organizacionais internas que o tempo todo desconstrói o histórico des-
sas pessoas, anulando-as e rompendo profundamente com as marcas de 
seu passado.

As instituições totais classificadas por Goffman revelam espaço 
segregacionistas que impossibilitam contato com meio, com outros, 
tampouco acesso a outros serviços e lugares.

Nesse sentido, as instituições de residência mencionadas como 
parceiras ressignificam essa configuração e estruturação funcional ini-
cial. Ao permitir e promover a saída dos institucionalizados e assegurar 
o acesso a serviços garantindo-os seus direitos civis, as instituições 
revelam práticas mais humanizadoras ao comparadas às instituições 
totais.

As instituições começaram a ter acesso ao CIEJA Itaquera, 
passaram a estabelecer vínculos com os profissionais e, especial-
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mente, identificar-se com o pedagógico da unidade escolar de modo 
a permitir que mais jovens e adultos institucionalizados fossem 
contemplados e assegurados com a matrícula e a permanência na 
unidade educativa.

Desse modo, a unidade educativa e as instituições de residência 
desenvolveram redes de interdependência no qual o trabalho de par-
ceria e colaboração ocorre em prol do desenvolvimento e atendimento 
integral da pessoa com deficiência institucionalizada.

Narrativas de vidas: os improváveis da Educação de Jovens e 
Adultos

Para apresentação das narrativas dessas pessoas com deficiência e 
institucionalizadas que foram matriculadas no CIEJA Itaquera, o diá-
logo com os mesmos foi estratégia fundamental.

Nesse sentido, permitir visibilidade e voz às pessoas com defi-
ciência no bojo das entrevistas realizadas possibilitou levantamento de 
impressões e percepções com base nas trajetórias apresentadas pelos 
assistidos, tornando-os protagonistas das próprias narrativas.

No processo de identificação dos personagens e na coleta de 
informações com os participantes foi fundamental mergulhar nos con-
textos educacional e institucional de modo a conhecer suas rotinas nos 
diversos espaços sociais.

Trazer à tona as trajetórias de vida das pessoas institucionalizadas 
que acessaram a Educação de Jovens e Adultos permitiu a construção 
de perspectivas e categorias que visaram compreender os contextos 
vividos por esses indivíduos.

Começamos conhecendo as instituições e a política de aten-
dimento da Associação Pró- Excepcionais Kodomo- No-Sono e do 
Serviço de Residência Terapêutica Itaquera. Houve visita para obser-
vação das interações e relações estabelecidas entre os assistidos das 
instituições e os funcionários dos espaços visando também entender as 
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modalidades de atendimento e a organização das rotinas diárias pro-
postas pelas instituições.

Nossa intenção era que esse acompanhamento continuasse para 
melhor observarmos a rotina estabelecida pelos locais e adentrar o coti-
diano institucional dessas pessoas com deficiência.

Um caminho traçado, mas que teve como contratempo a Pan-
demia da COVID-194 que impossibilitou que a pesquisa de campo 
continuasse in loco. 

Em 2020, por consequência dos protocolos de Saúde e Vigi-
lância Sanitária de combate ao coronavírus, não tivemos autorização 
para circulação nas instituições, restrição que se estende até os dias 
atuais. As visitas presencias foram proibidas durante o período de pan-
demia e a entrada de pessoas externas ficou condicionada apenas aos 
funcionários. 

Embora o levantamento das pessoas com deficiência insti-
tucionalizadas já tivesse ocorrido, havia o desafio de trazer à tona a 
singularidade e identidade do público adulto que tem acessado as polí-
ticas de Educação de Jovens e Adultos no CIEJA Itaquera, sobretudo, 
as narrativas das pessoas com deficiência institucionalizadas. 

Também no ano de 2019 foi realizada uma visita ao CIEJA 
Itaquera para acompanhamento dos estudantes com deficiência 
institucionalizados que fazem parte desse estudo. Pudemos vê-los par-
ticipando das propostas e interagindo com os pares e professores.

Para diálogo acerca das narrativas de vida das pessoas com defi-
ciência institucionalizadas ficou definido o uso da plataforma Google 

4 COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, 
que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros gra-
ves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos 
pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos 
sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospita-
lar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem 
necessitar de suporte ventilatório. (Ministério da Saúde).
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Meet5 para que fosse possível a continuidade da pesquisa de modo a 
respeitar a necessidade e a exigência do contexto pandêmico por coro-
navírus 6.

Conforme revelado, os estudantes com deficiência institucionali-
zados foram entrevistados nesse processo de resgate de suas trajetórias. 
Com o objetivo de trazer à discussão e ao bojo desse trabalho as suas 
próprias impressões e percepções, entendemos que seria fundamental 
dialogarmos com as pessoas com deficiência.

Nessa perspectiva, realizamos a entrevista com um estudante 
institucionalizado de cada espaço. Essa escolha se deu a partir de alguns 
critérios.

Primeiramente, precisávamos considerar a comunicação esta-
belecida com os entrevistados. Sabemos que nem todas pessoas com 
deficiência institucionalizadas que fazem parte dessa pesquisa se comu-
nicam oralmente e que algumas apresentam maiores dificuldades de 
assimilação e compreensão num diálogo. Diante da impossibilidade 
da entrevista presencial, analisamos também quais estudantes conse-
guiriam acessar o ambiente virtual para que a entrevista acontecesse 
levando em consideração o tempo de concentração exigido para tal 
ação. Com esses critérios estabelecidos, decidimos que os estudantes 
participantes da entrevista seriam Carolina e Vinicius.

Esses diálogos foram previamente agendados com as pessoas 
envolvidas, ocorrendo entre Dezembro/2020 a Abril/2021. 

Utilizamos roteiros de entrevistas semiestruturadas para que ao 
longo dos diálogos pudéssemos conseguir as informações que tínha-
mos como objetivo inicial. As identidades das pessoas com deficiência 

5 Google Meet: um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google. 
Uma plataforma virtual que promove videochamadas possibilitando agendamento de 
reuniões.

6 Coronavírus: vírus causador da doença COVID-19 que desencadeou numa pande-
mia no ano de 2020.
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participantes das entrevistas foram preservadas o que incorreu no uso 
de nomes fictícios para apresentação dos diálogos.

Súmula da entrevista de Carolina:

Carolina é uma mulher de 40 anos que passou a ser assistida pela 
Associação Pró- Excepcionais Kodomo – No- Sono desde os 6 anos 
de idade. 

Ela foi matriculada no CIEJA Itaquera em 2019. Durante sua 
trajetória escolar, já havia passado pela unidade nos anos de 2004 a 
2009, sem que conseguisse de fato permanecer, desistindo da continui-
dade na escolarização em todos os anos letivos desse intervalo. Apesar 
do longo tempo de institucionalização, ela é uma exceção diante das 
características dos assistidos pelo local.

A estudante institucionalizada sempre teve o convívio da família, 
a presença na rotina dos parentes e a convivência com pessoas exter-
namente. Sua mãe faleceu quando Carolina tinha 07 anos de idade 
e mesmo com as dificuldades de encontrar alguém que assumisse as 
responsabilidades sobre sua vida, Carolina saia da instituição de resi-
dência todos os finais de semana para desfrutar a convivência com os 
familiares.

Levando em consideração o apresentado até aqui sobre a estu-
dante Carolina, podemos apontar a colaboração de Matsumoto e 
Macedo (2012), que trata:

Percebe-se em nossa sociedade que a presença de um filho gera 
impactos emocionais na família, isto é, desde o processo de 
gestação até o nascimento [...] quando nasce um filho especial7, 
com características distintas do padrão culturalmente reconhecido 
como “normal”, a estrutura de funcionamento familiar básico se 
rompe, os sentimentos e as representações anteriores se deterioram, 

7 Eufemismo utilizado para se referir à pessoa com deficiência.
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e instala-se uma crise de identidade grupal. (MATSUMOTO; 
MACEDO, 2012, p. 9).

Aqui refletimos sobre o histórico de luta da pessoa com deficiên-
cia e de como essas famílias também foram estigmatizadas socialmente, 
sofrendo impactos em suas histórias e destinos recorrendo a equi-
pamentos segregacionistas por falta de apoios moral, social e civil e, 
sobretudo, pela escassez de legislação à época que enxergassem os sujei-
tos com deficiência como cidadãos de direitos.

Carolina resgata durante a entrevista as lembranças de sua 
mãe. Ela conta sobre os passeios e viagens que compartilhou com a 
genitora.

[...] Eu lembro da minha mãe Ana. A gente viajava de avião...Poços 
de Caldas. Tomava café e ia para a piscina [...]. (Relato de Carolina).

A estudante com deficiência se refere à mãe e irmã com bastante 
carinho, mencionando essas figuras femininas como referências, resga-
tando em sua fala memórias afetivas. Nesse sentido, podemos observar 
a condição da estudante com deficiência para dialogar e resgatar em seu 
discurso as memórias de experiências que ela passou e que esporadica-
mente relatam a ela, uma vez que a convivência que Carolina teve com 
a mãe foi ínfima já que a genitora faleceu quando ela era pequenina.

Aqui é possível considerar a importância de rompermos as bar-
reiras atitudinais e a cultura de que as pessoas com deficiência não 
conseguem narrar fatos, associar acontecimentos.

Segundo Mello (2016), a imposição desses atributos morais, que 
Goffman nomeia de estigma, ocorrem pela predominância humana em 
avaliar o indivíduo com base nos seus requisitos biológicos.

Essa postura advém de um julgamento moral que associa a capa-
cidade unicamente à funcionalidade de estruturas corporais e se 
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mobiliza para avaliar o que as pessoas com deficiência são capazes 
de ser e fazer para serem consideradas plenamente humanas. (ME-
LLO, 2016, p.8).

Desse modo, é preciso aceitar as especificidades dos sujeitos, pois 
cada indivíduo é único apresentando suas condições que podem ser 
favorecidas ou não de acordo com o contexto no qual se encontram. 
Portanto, devemos examinar que as barreiras que impedem seu desen-
volvimento não estão apenas no plano orgânico, mas, sobretudo, são 
intensificadas ou minimizadas através do plano social.

Carolina continua o diálogo compartilhando sobre sua rotina 
que atualmente ocorre na residência da irmã. Esse ambiente para ela 
também é bastante familiar e no discurso da estudante é possível ana-
lisar a sua noção de pertencimento ao lar. Ela explica suas atribuições 
diárias e nesse momento de narrativa, Carolina está agraciando um gato 
e diz também ter incumbências diárias de cuidados ao animal.

Carolina afirma que contribui com a organização da casa e 
descreve: 

[...] Eu acordo, tomo café que eu faço, gosto de tapioca e ovo mexido. [..] 
Caqui, banana. (Relato de Carolina).

Toda a explanação de Carolina a respeito de suas atribuições é 
realizada com bastante entusiasmo. Aqui podemos ressaltar as contri-
buições de Lahire (2004) ao trazer ao bojo das discussões as categorias 
autonomia e disciplina.

O espírito da disciplina é, ao mesmo tempo, o sentido e o gosto da 
regularidade, o sentido e o gosto da limitação dos desejos, o respei-
to às regras, que impõe ao individuo a inibição dos impulsos e do 
esforço [...]. A autonomia é a atitude de uma vontade que aceita a 
regra, pois a reconhece como racionalmente fundada”. (LAHIRE, 
2004, p. 58).
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Lahire (2004) demonstra que a aceitação e o atendimento às 
regras impostas é uma forma de caracterizar a autonomia do indivíduo. 
Embora Carolina necessite de supervisão para a realização das tarefas 
domésticas, é possível afirmar que ela é autônoma para compreensão e 
realização das atribuições de sua reponsabilidade.

Atualmente, Carolina está sob os cuidados de sua irmã mais 
nova. Maria é curadora de Carolina e optou pela desinstitucionalização 
da irmã desde o início da pandemia quando houve a restrição de cir-
culação na Associação Pró- Excepcionais Kodomo- No-Sono. Como 
mencionado, Carolina sempre saiu da instituição aos finais de semana, 
mas desde Março/2020, a estudante passou a dividir integralmente a 
moradia com a irmã. Porém, em razão das medidas restritivas para con-
tenção da COVID-19, Carolina não teve mais contato presencial nem 
na instituição de residência, nem na unidade escolar. 

Cabe lembrar que Carolina viveu muitos anos na instituição de 
residência e que as atividades diárias oferecidas pelo espaço têm regula-
ridade, as ações e o atendimento das instituições são pautados em regras 
internas que exigem disciplina e rigorosidade.

Goffman (2019) reafirma as instituições totais como espaços nos 
quais o internado passa toda a vida no local, e vive disciplinadamente a 
rotina diária, na companhia de um grupo de pessoas que tem o mesmo 
status institucional. (p. 126). 

Durante o diálogo, Carolina também relata sobre as experiências 
na instituição de residência. Ela resgata lembranças, cita amigos e fala 
sobre saudade.

Eu tenho saudade da Paula e Simone. A turma da rouparia, fazia tape-
te. Saudades da minha cama [...]. (Relato de Carolina) 

Desse modo, podemos sintetizar que Carolina apresentava um 
grupo social de convivência diária. Segundo Goffman, grupo esse em 
que os agrupados têm os mesmos atributos ou minimamente, atribu-
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tos parecidos de modo que se aproximem por representatividade. O 
autor afirma que o social anula a individualidade dos sujeitos e impõe o 
modelo socialmente interessante para manter o padrão de poder.

Os estigmatizados possuem uma marca, significando então 
que sua identidade social é deteriorada para conviver com os outros. 
(GOFFMAN, 2019). “Normais8” e estigmatizados são perspectivas que 
são geradas em situações sociais, em virtude de normas não cumpridas 
que provavelmente atuam sobre o encontro.

Carolina tinha uma rotina rigorosa regularmente estabelecida 
na instituição. Todas as atividades eram previstas antecipadamente. Ela 
descreve durante a entrevista que todas às sextas-feiras, participava das 
aulas de Taikô9. A estudante também conta que frequentava o CIEJA 
Itaquera diariamente e demonstra carinho ao mencionar nomes e enfa-
tizar que sente saudade ao relembrar os momentos vividos na unidade 
escolar.

Sobre a unidade escolar, Carolina diz:

Eu aprendi a fazer A, E, I, O, U. [...] Meus amigos Davi, Nair e Da-
niel. (Relato de Carolina).

Carolina frequentou o CIEJA Itaquera presencialmente antes da 
suspensão das aulas, a estudante está matriculada na unidade escolar 
desde 2019. 

Cabe compartilhar que anterior a matrícula no CIEJA Ita-
quera, Carolina foi matriculada em outras escolas públicas de Ensino 
Fundamental da região, onde pouco frequentou e conviveu, sendo 
interrompido o seu processo de escolarização.

Alguns autores nos levam a refletir sobre as políticas públicas 
da Educação Especial e problematizam que a garantia de acesso não é 

8 Terminologia utilizada pelo autor para se referir às pessoas sem estigmas.

9 Uma variedade de instrumentos japoneses de percussão. No Japão, refere-se a qual-
quer tipo de tambor.
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suficiente para assegurar a participação plena desses estudantes o que 
validaria a inclusão. 

Mendes (2006) provoca ao retomar o princípio da inclusão esco-
lar no Brasil e comparar o histórico da integração com a luta para o 
aumento de matrículas nas classes regulares das escolas públicas. Ela 
cita: “Entretanto, só o acesso não é suficiente, e traduzir a filosofia de 
inclusão das leis, dos planos e das intenções para a realidade dos siste-
mas e das escolas requer conhecimento e prática.” (p.402).

Oliveira, Valentim e Silva (2013) nos convidam a reconsiderar o 
papel da escola na ruptura das assimetrias e na construção pedagógica 
da cultura inclusiva.

Há, também, de se resgatar o sentido da educação e da escola como 
espaço constitutivo do aprender e do transformar as formas de 
pensamento, reorganizando os conceitos cotidianos em conceitos 
científicos. Assim sendo, cabe à escola um insubstituível papel de 
buscar estratégias, métodos e uma didática capaz de incorporar 
aqueles com deficiência intelectual nas práticas educativas esco-
lares, tornando-os partícipes do seu grupo social. (OLIVEIRA; 
VALENTIM; SILVA, 2013, p. 27).

Nesse sentido, compete a todos os envolvidos nesse processo de 
escolarização de Carolina, proporcionar uma ressignificação de essas 
experiências, transformando a escola num espaço de concreto compro-
misso com a Educação Inclusiva. 

Súmula da entrevista de Vinicius:

Vinicius é um jovem com deficiência assistido no Serviço de 
Residência Terapêutica Itaquera. Ele está no Serviço de Residência 
Terapêutica Itaquera desde 2016, ano em que o espaço de moradia foi 
fundado. Ele está matriculado no CIEJA Itaquera na etapa final para 
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conclusão do Ensino Fundamental e tem o AEE na Sala de Recursos 
Multifuncionais.

O jovem institucionalizado teve o convívio do pai e da avó 
paterna durante alguns anos de sua vida antes da instituição. O pai de 
Vinicius fora assassinado e sua avó teve um Acidente Vascular Cerebral 
e veio a falecer alguns anos depois. 

Após essas perdas, Vinícius foi internado num hospital para 
doentes mentais onde permaneceu até sua ida para o SRT Itaquera.

Vinicius relata esses acontecimentos durante o nosso diálogo 
quando perguntamos sobre a sua história de vida.

Eu morava com a minha mãe antes de ser internado. Depois meu pai 
e minha avó me tiraram da internação e me levaram para a igreja. 
Quando eles faleceram eu fui morar na residência com a tia Cora. (Re-
lato de Vinicius).

A narrativa de Vinicius traz os acontecimentos marcantes de sua 
vida, de forma atemporal, sem marcação de detalhes, o rapaz retrata sua 
vida relembrando personagens importantes de sua história.

Vinicius conta com carinho sobre os irmãos. Afirma que sente 
saudades e revela que recebeu a visita do irmão Samuel. Ele relembra 
que foram comer lanche juntos com a autorização da gerente da resi-
dência terapêutica.

Samuel foi me visitar uma vez e que fui comer Mc Donald`s com ele [...] 
(Relato de Vinicius).

Aqui podemos notar que o resgate de vínculos com os familiares 
dos assistidos é uma forma de amenizar as marcas da vida levada na 
antiga instituição. Vale relembrar que todos os assistidos da SRT Ita-
quera foram pacientes psiquiátricos em hospitais desativados.
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Outra diferença ocorre quando o internado tem o direito de fazer 
visitas fora do hospital, pois os erros que pode cometer na sociedade 
civil se tornam alguma coisa pela qual a instituição tem certa respon-
sabilidade. Considerando- se este último problema, é compreensível 
que muitas instituições totais tenham tendência a encarar as saídas de 
maneira desfavorável (GOFFMAN, 2019, p. 74).

 Vinicius não tinha permissão de contato com o mundo externo 
quando foi internado e o que tudo indica, ao compararmos esses espa-
ços por onde o jovem teve experiências de vida, o Serviço de Residência 
Terapêutica Itaquera é mais acolhedor e humanizado do que propõe as 
descrições de Goffman acerca das instituições totais.

Ao perguntarmos sobre a sua rotina diária na instituição de 
residência, Vinicius contou sobre os seus afazeres e as orientações que 
recebe dos cuidadores.

Eu seco a louça, arrumo a cama, dobro a coberta, escovo os dentes e passo 
pano no chão. Quando tem confusão na casa, as tias falam para ir para 
o quarto. Eu vou e oro [...] (Relato de Vinicius).

De acordo com o relato de Vinicius, os assistidos têm respon-
sabilidade na realização das atividades domésticas na residência. Essas 
incumbências podem favorecer o sentimento de pertencimento das 
pessoas institucionalizadas que passam a zelar, cuidar e se encarregar de 
transformar o espaço e a rotina.

Vinícius também menciona sobre o CIEJA Itaquera. O rapaz 
esclarece que está no módulo IV e confessa que esqueceu o nome dos 
professores porque ficou muito tempo sem ir à escola. Ele informa que 
viu o professor pela televisão e que sentiu muita saudade da escola.

Eu e o Lucas esperamos a escola abrir. A gente assistia na televisão e eu 
falava que a perua tinha que voltar a passar. (Relato de Vinicius).
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Esse trecho do relato de Vinicius nos leva a pensar que o estu-
dante estava se referindo às aulas remotas que foram oferecidas durante 
a suspensão das atividades presenciais. Nesse período, os professo-
res disponibilizaram atendimentos síncronos permitindo uma maior 
interação entre os estudantes. Vinicius relembra que acompanhava os 
noticiários de televisão e que desejava muito a reabertura da escola para 
conseguir rever suas colegas e professores.

O jovem também já passou por outras unidades educacionais 
durante a sua vida escolar. Ele teve experiência na Educação Infantil e 
Ensino Fundamental em escolas regulares. 

Posteriormente, foi matriculado no Projeto MOVA (Movimento 
de Alfabetização de Jovens e Adultos) que tem como prerrogativa a 
pedagogia freireana10 que visa uma educação plural, democrática, dialó-
gica e para todos. Ainda assim Vinicius teve a interrupção do processo 
de escolarização e após alguns anos distantes da escola, o jovem retor-
nou através da matrícula no CIEJA Itaquera.

Durante a entrevista, Vinicius contextualiza como aconteceu o 
seu retorno à Educação.

Eu não estudava mais e sentia muita falta. Aí, conversei com a tia Cora 
e pedi para ela arrumar uma escola e eu vim para o CIEJA. (Relato de 
Vinicius).

Abaixo trouxemos as descrições das pessoas com deficiência ins-
titucionalizadas ao serem convidadas a falar sobre as experiências nas 
instituições de residência.

10 Inspirada nos ensinamentos e problematizações do educador Paulo Freire. A pe-
dagogia de Paulo Freire apresenta uma visão crítica do processo ensino-aprendizagem 
enquanto possibilidade de emancipação política e de ação transformadora da realidade.
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Quadro 1. Narrativas dos estudantes com deficiência 
institucionalizados acerca das experiências de 

vida na instituição de residência. 

Identificação Narrativa

Carolina Eu dormia no Kodomo e o tio da perua passava para me pegar as 09ho-
ras para ir para o CIEJA Itaquera. 
Toda sexta-feira a minha irmã me pegava [...]. Eu tinha um celular na 
bolsa, não podia usar [...]
Eu gosto de bolo de aniversário e das festas.

Vinicius Lá na casa tem a tia Cora, os cuidadores [...]
O tio Denis me leva no mercado e na lojinha para comprar refrigerante.
Os cuidadores leem a bíblia para mim [...] tem uma casa que toca o 
sinal da missa.
Eu gosto de cantar e tem uma garota que eu converso pela janela. Eu 
falei para ela que eu sou massagista [...].
Eu assisto filme, o Rei Leão. Tem horário para ver o filme [...]. 

Fonte: Elaboração própria

Ao analisarmos as narrativas apresentadas pelos estudantes com 
deficiência a respeito da rotina nas instituições de residência atuais, 
vemos que ambos destacam em sua fala, coisas positivas que gostam de 
realizar no espaço, mas, sobretudo, as atividades atrativas no ambiente 
externo das instituições o que reitera a necessidade de vida social além 
dos espaços de residência.

Carolina relata sobre as confraternizações na Associação o que 
nos leva a refletir que pode ser o maior espaço de ludicidade e interação 
fora da rotina engessada e formalmente fiscalizada que a instituição 
possui e por esse motivo ser agradável e lembrada no diálogo com a 
estudante.

Outra marcação importante na fala de Carolina é sobre a saída 
da instituição em 2 momentos específicos. Ela menciona a saída com a 
irmã às sextas-feiras e os deslocamentos diários para o CIEJA Itaquera. 
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Esse repertório de fatos trazidos na entrevista pode indicar que a estu-
dante com deficiência deseja e muito lhe agrada a vida fora dos muros 
da instituição de residência.

Os relatos de Vinicius também trazem narrativas de aconteci-
mentos no ambiente externo ao SRT. O jovem menciona as idas ao 
mercado e à lojinha, cita a interação com uma jovem pela janela da resi-
dência. Vinicius revela gostar de ver filmes e de cantar. Porém, esclarece 
que as atividades são reguladas por horários. 

Aqui podemos observar que as preferências de Vinicius também 
tocam em atividades realizadas externamente à instituição ou mesmo 
com personagens de outro espaço.

Essa busca constante dos entrevistados por se conectarem ao 
mundo externo às instituições destaca a necessidade humana de se 
relacionar e interagir com o meio e com os outros. Por isso, é a indis-
pensável a contribuição de Vygotsky (1999) salienta a importância das 
relações e interações para o processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, Vygotsky (apud OLIVEIRA; VALENTIM; 
SILVA, 2013) enfatiza: “As funções psicológicas superiores referem-se 
ao desenvolvimento sócio-histórico que nos permite sair de um estágio 
primitivo para um mais complexo, passando de um estágio natural para 
o cultural.” (OLIVEIRA; VALENTIM; SILVA, 2013, p. 20)

Esse desenvolvimento cultural da pessoa com deficiência tam-
bém exige mediação, experimentação, dependendo do outro para 
significar as ações superiores. 

Tudo isso coloca a necessidade óbvia da convivência social, dos 
das relações múltiplas e diversas o que será o disparador para o desen-
volvimento humano. Embora a condição biológica exerça um papel na 
constituição e desenvolvimento do sujeito, não é nesse ponto que se 
instala a maior dificuldade, mas sim na compreensão de contexto e con-
textualização da realidade.
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Quadro 2. Narrativas dos estudantes com deficiência 
institucionalizados acerca das experiências na unidade escolar. 

Identificação Narrativa

Carolina Eu tô aprendendo a escrever. Copio lição da lousa e a professora Cla-
rice me dava coisas para colar [...].
Eu assistia vídeo pelo computador. 
[...] eu tenho muitos amigos na escola.

Vinicius Na escola eu copio da lousa, faço lição com o lápis e a caneta e recorto 
papéis [...]
Eu faço conta matemática e tenho um quadro que eu pintei.
Tenho amigos na escola e tem os professores [...].

Fonte: Elaboração própria

Carolina e Vinicius apresentam experiências positivas da escola 
indicando em suas narrativas que é um espaço para aprender e se 
relacionar.

Relatam sobre as atividades propostas e enfatizam as relações 
interpessoais estabelecidas com os colegas.

Dessa forma, é provável dizer que ambos partilham de experiên-
cias felizes no espaço educacional.

Partindo da premissa de uma educação inclusiva, a representa-
ção de escola que esses estudantes trazem nos indica se tratar de um 
espaço respeitoso, que propõe protagonismo e convivência no processo 
de aprendizagem. 

Os estudantes mencionam que realizam atividades de escrita, 
colagem, pintura. Descrevem a matemática, o uso do computador, dos 
materiais escolares como caneta e lápis.

Aqui podemos sugerir que as práticas da unidade escolar estão 
em consonância com a perspectiva do Desenho Universal para a Apren-
dizagem (DUA) que se encontra atrelada ao Currículo da Cidade de 
São Paulo.
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Zerbato e Mendes (2018) indicam “O DUA tem como obje-
tivo auxiliar os educadores e demais profissionais a adotarem modos de 
ensino de aprendizagem adequados, escolhendo e desenvolvendo mate-
riais e métodos eficientes, de forma que seja elaborado de forma mais 
justas e aprimorados para avaliar o progresso de todos os estudantes.” 
(p.150).

Essa premissa resgata que as barreiras não estão no sujeito e 
que compete aos educadores a proposição de estratégias diversificadas, 
assertivas e acessíveis para que ocorra o processo de aprendizagem.

 Inclusão escolar pressupõe, como ponto de partida, um 
movimento intenso de transformação da escola e de suas práticas peda-
gógicas, com o objetivo de atender adequadamente a toda diversidade 
presente em seu interior e ousar na busca de novas relações educativas, 
estabelecendo, portanto, um projeto político-pedagógico que aponte 
novos caminhos e trace novos indicativos: curriculares, metodológicos, 
avaliativos (OLIVEIRA; VALENTIM; SILVA, 2013).

 Para os autores, inclusão escolar pressupõe mudanças de con-
cepções e paradigmas de modo que a prática educativa tenha como 
centralidade o testemunho da efetiva atuação dos sujeitos com suas 
diversidades.

Considerações finais

Aranha (2005) reforça que:

A convivência na diversidade proporciona à criança com deficiência 
que tenha necessidades educacionais especiais maior possibilidade 
de desenvolvimento acadêmico e social. Proporciona ainda, para 
todos, alunos e professores, com e sem necessidades educacionais 
especiais, a prática saudável e educativa da convivência na diversi-
dade e da administração das diferenças no exercício das relações 
interpessoais, aspecto fundamental da democracia e da cidadania. 
(ARANHA, 2005, p. 23).
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Embora a autora se refira a criança com deficiência, é legítimo 
considerar que todo ser humano terá maior possibilidade de desenvolvi-
mento a partir do meio, dos estímulos e interações que o ambiente social 
proporcionará.

Desse modo, a unidade escolar oferece momentos e vivências de 
troca com o outro, relações interpessoais que favorecem o avanço da 
autonomia e da independência de todos os indivíduos. Não compete à 
educação escolar apenas a promoção de conteúdos teóricos e acadêmi-
cos, mas, sobretudo, a oportunidade de experiências num espaço social 
plural e respeitoso.

Rodrigues e Maranhe (2012) ressaltam que a educação inclu-
siva considera uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas 
vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à diversidade dos 
estudantes. Portanto, as autoras reafirmam o compromisso da educação 
inclusiva em atender e contemplar a todos e esclarecem que a educa-
ção inclusiva é uma abordagem humanística, democrática, que percebe 
o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos o crescimento, 
a satisfação pessoal e a inserção social de todos. (RODRIGUES, 
MARANHE, 2012, p. 39).

No CIEJA Itaquera é possível notar práticas reveladoras de uma 
Educação Inclusiva que respeite a individualidade, a diversidade e que 
potencializa oportunidades com base nos princípios de equidade e 
igualdade. 

A Educação Especial na perspectiva de uma Educação Inclusiva 
faz com que os educadores repensem suas práticas, se envolvam com o 
processo de aprendizagem respeitando a diversidade que a escola apre-
senta. É acolher, conhecer e sobretudo, garantir que todos e todas sejam 
pertencentes e participem desse processo inclusivo.

Zerbato e Mendes (2018) apontam a importância de uma escola 
implicada com processo de aprendizagem.
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As modificações no ato de ensinar não são tarefas fáceis e simples 
de serem executadas, nem ao menos é possível que o professor do 
ensino comum, sozinho, as realize. É necessário que ele conte com 
uma rede de profissionais de apoio, recursos suficientes, formação 
e outros aspectos necessários para a execução de um bom ensino. 
Inclusão escolar não se faz somente dentro da sala de aula (ZER-
BATO, MENDES, 2018, p. 148).

Oliveira, Valentim e Silva (2013) problematizam que a consti-
tuição de espaços educativos de aprendizagem deve ser para todos e 
através de todos. Os autores esclarecem que para isso é imprescindível, 
ao menos do ponto de vista legal e ético, uma nova lógica pedagó-
gica em que são construídas novas concepções do processo de ensino e 
aprendizagem.

[...] reafirmamos a necessidade de superação de velhas práticas, 
fundamentadas em paradigmas retrógados que desconsideram as 
diferenças culturais, sociais, étnicas, orgânicas, de gênero ou de 
qualquer ordem nas relações pedagógicas. Isso nos obriga a uma 
reflexão profunda das práticas escolares, desde a sua estrutura, or-
ganização, planejamento, didática, métodos, disciplinas, conteúdos, 
formas de conhecimento, avaliação, população, etc. Todo o ritual 
escolar precisa ser revisto. (OLIVEIRA; VALENTIM; SILVA, 
2013, p. 16).

Nesse sentido, a legislações atuais pelo menos suscitam essa 
transformação na Educação. Para legitimar o processo educacional 
inclusivo, a escola deve ser democrática, plural, aberta à diferença e 
combativa em relação aos processos de exclusão que a antecedem.

A chegada das pessoas com deficiência nas unidades escolares 
é uma prova de que essa reformulação de concepções está ocorrendo 
dando permissão à convivência.  Desse ponto de vista, a escola é fun-
damental para se garantir o desenvolvimento da pessoa com deficiência 
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e a constituição de sua subjetividade, que se refere ao uso de novas for-
mas de interagir com o mundo e pensar sobre as coisas. 

Há de se considerar as relações que são estabelecidas entre os 
estudantes com deficiência e seu grupo social, na construção histórica 
e concreta, e acompanhar esse movimento entre o individual e o social, 
nesse encontro de diversidade, entre o comum e a deficiência (OLI-
VEIRA; VALENTIM; SILVA, 2013, p. 26).

As percepções e impressões a respeito das narrativas das traje-
tórias de vida dos jovens e adultos com deficiência institucionalizados 
foram reveladas durante as entrevistas e partilhadas nesse estudo.

Os resultados da pesquisa mostram as diferentes trajetórias de 
vida das pessoas com deficiência institucionalizadas e matriculadas no 
CIEJA Itaquera, reconhecendo também os estigmas que os estudantes 
institucionalizados carregam e a perspectiva de um processo de inclu-
são social a partir do acesso à Educação. 

As instituições de residência apresentam contradições em rela-
ção às instituições totais identificadas por Goffman, diferenciando-se 
como espaços de maior acolhimento e respeito aos indivíduos, pro-
porcionando seus direitos a partir de acesso a serviços fundamentais. 
Desse modo, é possível caracterizá-las como instituições híbridas, que 
estão ressignificando suas políticas de organização e funcionamento à 
medida que as legislações avançam para o bem estar e direito de todas 
as pessoas com deficiência. Embora num processo de mudança, essas 
instituições de residência ainda apresentam um cenário contraditório, 
pois são ambientes que acolhem, mas isolam; cuidam, porém não per-
mitem a autonomia sendo assim, essas instituições podem incluir ao 
passo que integram e por vezes, elas até segregam.

Nessa perspectiva, a Educação de Jovens e Adultos tem muito 
a contribuir para o processo inclusivo dessas pessoas com deficiência 
institucionalizadas. Uma política reparadora que proporciona para além 
da aprendizagem. 
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Por conseguinte, as experiências e a convivência favorecem para 
uma sociedade mais inclusiva. Desse modo, todos os indivíduos envol-
vidos nesse processo sofrem transformações por aprenderem a partir da 
diversidade bem como a Educação reestrutura ações pedagógicas para a 
efetivação da inclusão na escola. Logo, as pessoas com deficiência con-
tribuem com a construção de uma EJA humanizadora e qualificadora, 
assim como a EJA promoverá oportunidades de acesso e desenvolvi-
mento ao seu público.

Essa Educação Inclusiva terá como legítima ação a reconstrução 
de conceitos e práticas, reconhecendo a diferença como riqueza humana 
proporcionando novos rumos educacionais e pedagógicos assegurando 
o direito de todos estarem juntos.
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6. EXPECTATIVA DE ESCOLARIZAÇÃO DE 
CRIANÇAS CEGAS APÓS A AQUISIÇÃO DO 
BRAILLE

Karina da Silva Cavalcanti

Introdução

Minha formação inicial é em Química, matéria que leciono na 
rede Estadual de São Paulo. Eu me interessei pela deficiência visual ao 
estagiar e permanecer por 10 anos na Fundação Dorina Nowill para 
Cegos. 

Adquiri experiência na transcrição de materiais para o Sistema 
Braille, na descrição de imagens, na adaptação de materiais para a fonte 
ampliada, na docência das aulas de química para o curso de revisores 
braille1 e para os coordenadores pedagógicos na confecção de materiais 
acessíveis para pessoas com deficiência visual. 

Nessa experiência, tive a oportunidade de conviver com as 
pessoas cegas que, em sua maioria, eram revisores dos materiais em 
braille. Essas pessoas trabalhavam diariamente e diretamente comigo, 
revisando as minhas transcrições e, também, como alunos do curso de 
revisão.

Com esse convívio, conheci um pouco da história de cada um, os 
diversos motivos para a perda da visão (congênita, uso errado da con-
centração de nitrato de prata quando bebê, perdas gradativas da visão 
por doenças degenerativas, glaucomas, influência de casamentos con-
sanguíneos etc.). 

1 Neste capítulo Braille é grafado com maiúscula quando corresponde ao nome de 
seu elaborador ou à designação do Sistema. O uso do braille é convencionalmente gra-
fado com minúscula.



172

Conheci também o cotidiano: locomoção interna na instituição, 
nos transportes públicos e privados, pelas ruas, idas a restaurantes 
(descrição dos alimentos, cardápios que muitas vezes não estavam 
acessíveis, explicar a disposição das coisas sobre a mesa, cortar 
alimentos, etc.), as expectativas das pessoas da sociedade e perguntas 
para os acompanhantes como: “Eles se casam?”, “Eles cozinham?”, “O 
que ela quer comer?”, “Que cor ela gosta?”, entre outras. 

O que mais me chamou a atenção, foi a diversificação em seus 
processos de escolarização: em escolas regulares com ou sem sala de 
recursos de atendimento educacional especializado e em institutos 
especializados para cegos na modalidade de internato, na época.

As histórias que ouvi englobam cegos que estudaram no Insti-
tuto Padre Chico durante todo o ensino fundamental com outros cegos 
e só passaram a conviver com alunos não cegos, em sala regular, durante 
o Ensino Médio, quando já eram adolescentes. 

No ensino especializado tiveram os materiais adaptados em brai-
lle tanto pela Fundação Dorina, quanto pelas madres e relataram ter 
tido uma alfabetização tranquila nesse sistema. No Ensino Médio, foi 
novidade para eles e para os demais estudantes a convivência em sala 
regular. 

Um deles relatou a diferença que sentiu entre os dois tipos de 
ensino, visto que no Instituto havia, em média, 12 estudantes por sala 
e, no ensino regular, havia uma média de 40. Ainda assim, dizia ter sido 
bem recepcionado no começo, quando tudo era novidade. Sempre havia 
estudantes que se propunham a ditar o que estava escrito na lousa e a 
ajudar no que fosse preciso. Apesar disso, comentou que passada a fase 
inicial, muitas vezes, se sentia mais sozinho. Relatou também, a impor-
tância da sala de recursos em transcrever os materiais e fazer a ponte 
com os professores da sala comum.

A importância da família é constantemente referida com argu-
mentos que salientam sua importância, o que não exclui pessoas com 
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deficiência. Outro relato significativo diz respeito à importância da 
mãe, no incentivo à leitura e exploração ao máximo o resíduo visual que 
existia na época. Uma cega comentava que a mãe não queria que ela 
estudasse em regime de internato, voltando para casa apenas aos finais 
de semana e férias e que encontrou dificuldades para matriculá-la numa 
escola regular. Seu primeiro ano de escola, mesmo já existindo legisla-
ção que garantisse a matrícula em sala comum, foi como “ouvinte”, já 
que o diretor da escola acreditava que ela não “teria capacidade” e nem 
apoio para frequentar a escola. Caso tudo desse certo, essa garantia de 
matrícula só existiria no ano seguinte.

Com o apoio da professora itinerante do Atendimento Educa-
cional Especializado da Fundação Dorina, que ia até a sua casa para lhe 
ensinar o Sistema Braille e até a escola para transcrever o seu material e 
orientar os profissionais, conseguiu se integrar na escola comum de seu 
bairro. Ela comentou que a fundação Dorina sempre teve voluntários 
que transcreviam ou gravavam em áudio os materiais para ela. E que 
as dificuldades foram um pouco maiores quando ela foi para o Ensino 
Fundamental II, fase em que, muitas vezes, não tinha livros iguais ao do 
colega de classe ou quando a transcrição chegava, era sempre atrasada 
em relação aos demais estudantes. 

Nessa fase, contando ainda com voluntários da Biblioteca Mon-
teiro Lobato, tinha dificuldades para ter acesso a todos os materiais. 
A partir do Ensino Médio e no Ensino Superior, através do curso de 
datilografia, tinha mais autonomia e podia digitar suas provas sem o 
auxílio da professora do atendimento especializado.

Ouvi também histórias de pessoas que gradativamente perde-
ram a visão com o passar do tempo. Essas iniciaram a escolarização 
em escolas regulares se utilizando do resíduo visual existente na época 
(baixa visão) e conseguiram ser alfabetizadas sem o Sistema Braille. 

Alguns relataram que os pais demoraram para realizar suas 
matrículas e que tinham mais idade que os demais estudantes da turma. 
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Ao perder totalmente a visão, se afastaram da escola e com a reco-
mendação de antigos professores foram procurar escolas especializadas. 
Nessas escolas tiveram uma espécie de reabilitação e, só foram para a 
sala comum, após aprenderem o braille, num tipo de integração. 

Ainda assim, continuavam frequentando a Sala de Recursos. Essa 
sala também fazia as transcrições de materiais, gravações de livros, entre 
outros. Eles comentaram que os pais se sentiam inseguros em relação a 
locomoção deles e que até brigavam com os professores que incentiva-
vam essa autonomia. Alguns descobriram que eram seguidos pelos pais 
no começo e que só com o tempo eles acreditaram em suas capacidades 
para locomoção de forma autônoma. No âmbito dos relacionamentos e 
das interdependências, a maioria relatava ajuda dos colegas de classe e 
familiares para a sua escolarização.

Outro caso peculiar, foi de uma cega que os pais não a matricu-
laram na escola em tempo comum. A escola que os pais foram procurar, 
em bairro periférico perto de casa, se dizia incapaz de recebê-la. Ela 
era a filha mais velha, sua mãe, dona de casa e que precisava cuidar dos 
filhos mais novos, não tinha condições de levá-la para escolas especiali-
zadas ou que tivessem sala de recursos longe de casa. 

Também não foi aceita no internato do Instituto Padre Chico 
por ter leves resíduos visuais (conseguir ver vultos e reconhecer cores). 
Apenas depois de adulta, quando os irmãos já estavam crescidos, que 
ela foi procurar a reabilitação na Fundação Dorina e, nessa fase (com 23 
anos), foi então alfabetizada no Sistema Braille e começou seus estudos 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da escola comum. 

Essa cega relatava as dificuldades de ter feito esse tipo de ensino, 
da escassez de materiais adaptados, da baixa expectativa dos professores 
em relação a ela que, muitas vezes, diziam que ela não precisava fazer as 
atividades, de ser obrigada a realizar avaliações orais (quando fazia), de 
colegas de classe se sentindo incomodados com o barulho da reglete e/
ou da máquina de escrever em braille, entre outras situações. 
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No ensino superior, ela acreditava que as situações seriam dife-
rentes, mas, na universidade, ela conta apenas com o apoio de um ledor2 
em sala de aula e, muitas vezes, se depara com dificuldades técnicas de 
sites que não são acessíveis, de materiais em PDF como imagem que o 
leitor de tela do computador/celular não lê, de colegas que não querem 
fazer trabalho em grupo com ela (mesmo sendo um curso de pedagogia, 
em que os futuros professores irão atender ao público-alvo da educação 
especial), perpetuando assim, situações de falta de acessibilidade e de 
inclusão.

Foi uma tarefa desafiadora quando fui professora de química 
no curso de Revisores braille da Fundação Dorina Nowill para Cegos 
(principalmente pela química ser uma matéria que exige muita abstra-
ção) e o que senti de comum entre esses estudantes com cegueira, tanto 
do ensino especializado quanto dos estudantes da sala comum, foi que 
a grande maioria relatou nunca ter tido contato com representações 
táteis. Eles comentaram isso quando levei os modelos atômicos feitos 
através de massas de modelar, fios, bolinhas etc.

E comentaram que se tivessem aprendido assim, teria sido muito 
mais fácil. O que também me deixou curiosa para saber como estavam 
sendo as aulas atualmente, principalmente as que exigiam abstração, 
como matemática, ciências, biologia, física e química e se estavam 
sendo utilizados recursos de desenho universal para a aprendizagem, 
que pudesse atender a todos os estudantes e não apenas os que pos-
suíam algum tipo de deficiência.

Nessas conversas e na experiência do dia a dia, quando mui-
tas faculdades procuravam a fundação para oferecer algum projeto, 
conseguíamos captar as expectativas que muitos tinham em relação 
à deficiência visual. Na maioria das vezes, de pessoas que não lidam 

2 Ledor: profissional para auxiliar na leitura e transcrição de textos. Este tipo de 
atendimento é voltado para pessoas com algum tipo de deficiência visual ou surdoce-
gueira.
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diretamente com as pessoas cegas e que querem arranjar soluções para 
elas, sem nem as perguntar o que elas realmente precisam.

Não foram poucas as vezes que se ofereceram projetos que mais 
excluíam que incluíam. Um deles foi com estudantes do SESI (Ser-
viço Social da Indústria) querendo desenvolver um celular só para a 
pessoa com deficiência visual (com teclado em braille, etc.), sendo que 
a maioria dos celulares que estão atualmente no mercado contam com 
recursos de acessibilidade (leitor de tela) e que qualquer pessoa, inde-
pendentemente de ter ou não deficiência pode utilizar. Um celular só 
para cegos teria um número de compradores bem restrito. Além disso, 
nem todos os cegos sabem ou precisam ler em braille.

Outro caso foi o de uma universidade que tinha o projeto de 
colocar etiquetas em roupas para que a pessoa com deficiência visual 
soubesse qual era a cor da roupa que estava vestindo. A identificação 
seria através de legendas que não tinham nada em comum com as cores. 
Por exemplo, a cor rosa seria uma bolinha vazada, a branca, uma bolinha 
preenchida e assim por diante, o que exigiria um grau de memorização 
enorme das pessoas. 

Ainda que se utilizassem legendas que remetessem a cores, por 
exemplo, amarelo: am, verde: vd e etc., atualmente existem aplicativos 
de celular como o “Be my eyes” com voluntários que se disponibilizam 
a responder o que for necessário: cores de roupas, identificar notas de 
dinheiro e etc. Até mesmo com a câmera do celular sendo apontada 
para o que você quer saber, há aplicativos que realizam esse tipo de 
leitura. Então, o que podemos observar, são pessoas querendo resolver 
problemas que os cegos não têm, com base em suas próprias expectati-
vas em relação a eles.

Outra experiência que me deixou com questionamentos, foi 
minha participação no INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira) como membra de uma Comissão 
de Adaptação de itens para as pessoas com Deficiência Visual. Nessa 
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comissão, pude observar as adaptações de provas em braille, ledor e em 
fonte ampliada. Na prova em braille, os desenhos são representados 
de maneira tátil, quando possível, e na forma de descrição de imagens, 
quando não é possível. Na prova ledor, todas as imagens são substi-
tuídas por descrições. Na prova em fonte ampliada, todas as imagens 
são mantidas. As respostas e dissertações são ditadas ao fiscal-ledor 
que fará a transcrição para o gabarito (sem muita autonomia da pessoa 
com deficiência, neste caso). Já se pensou em utilizar computadores, 
mas como a nível nacional têm lugares que ainda não há energia elé-
trica, não seria possível oferecer esse recuso a todos. E uma das minhas 
questões foi, “Como avaliar de maneira adequada, sem saber como está 
sendo o cotidiano desses estudantes?”.

Depois de sair da Fundação Dorina, em 2018, atuei como pro-
fessora de Educação Especial em Ferraz de Vasconcelos em 2019 e, 
atualmente, atuo como professora de educação especial na área de defi-
ciência visual no SAPDV (Serviço de Apoio à Pessoa com Deficiência 
Visual) de São Bernardo do Campo. 

Sendo assim, para responder questões como a anterior, a rele-
vância desse tema de pesquisa, que vê a experiência da cegueira por 
diversos ângulos, teve importância para mim tanto pela minha trajetó-
ria profissional, quanto acadêmica.

Este capítulo aborda as expectativas de escolarização de crianças 
cegas. Embora o tema expectativas pareça amplo, neste breve capítulo as 
expectativas a serem analisadas são das pessoas que convivem com essas 
crianças, já que o olhar dos outros nos modifica e, segundo Goffman 
(2010), muitas vezes, essa expectativa ocupa o lugar da própria pessoa. 

Como é uma análise sobre expectativas, não cabe aqui definir 
o termo escolarização, já que o objetivo da análise é descobrir o que 
as pessoas acreditam ser e isso será observado através da exposição de 
suas visões de mundo em relação ao desempenho escolar, manifestações 
obtidas com entrevistas semiestruturadas. 



178

Para compreender essas expectativas, foi imprescindível funda-
mentar a maneira como a cegueira tem sido descrita, o histórico da 
educação de cegos no Brasil e da disseminação do braille entre nós, com 
a forte presença das instituições, até os dias atuais.

O ponto de partida para produzir um inventário de expectativas 
é afirmar outro modo de se conceber a experiência das pessoas com 
deficiência.

A supervalorização da autonomia/independência é um ideal que 
pode se tornar perverso para muitas pessoas com deficiência que são 
reduzidas às chamadas impossibilidades funcionais na perspectiva da 
independência de ordem individual. Há pessoas com deficiência que 
jamais conseguirão ser independentes e/ou produtivos com os atuais 
critérios de independência e produtividade que temos, mesmo que 
todas as barreiras sejam eliminadas. 

Algumas feministas introduziram a ideia da igualdade na inter-
dependência, já que todas as pessoas são dependentes em diferentes 
momentos da vida (é só pensar num bebê, por exemplo). Essa é uma 
forma diferente de compreender o indivíduo e a moralidade das socie-
dades capitalistas ocidentais, em que o sujeito é independente e se 
submete apenas a si e ao comando da própria razão (DINIZ, 2007).

Nesta concepção, o cuidado é uma demanda de justiça social. 
Assim, é possível ver o indivíduo autônomo como aquele que exerce 
uma escolha autônoma e não, obrigatoriamente, como aquele que é 
capaz de agir de forma independente. Fortalecer a ideia de interdepen-
dência (de fazer com o outro) permite que o julgamento de deficiência 
(como um impedimento para a realização de algo) seja relativizado.

A evocação de uma perspectiva que concebe a deficiência como 
construção social mostrou-se inspiradora para a composição deste capí-
tulo, pois inúmeras questões concretas vislumbradas nas experiências 
dos sujeitos cegos ou com baixa visão pareceram decorrer muito mais 
do “lugar” das pessoas com deficiência em nossa sociedade do que de 
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suas particularidades. Desigualdades sociais e diversidade precisam ser 
abordadas sempre de modo articulado. 

Como a experiência da cegueira tem sido descrita? 

A experiência da cegueira tem sido descrita das mais diversas 
formas. Muitas vezes, pela expectativa de se voltar a enxergar, outras 
pela expectativa de uma boa intervenção precoce e reabilitação, outras 
pela discussão da escolarização em escolas comuns versus instituições e, 
há também, o que diz a legislação.

No livro “Um antropólogo em Marte”, do neurologista e escritor 
Oliver Sacks (2006), no Capítulo “Ver e não ver”, podemos observar a 
cegueira permeada pelas expectativas de se voltar a enxergar.

Virgil tinha catarata e, aos 50 anos, fez uma cirurgia ocular. A 
expectativa de voltar a enxergar partiu, em grande parte, de sua noiva 
Amy. Muitas pessoas têm a ideia de que uma pessoa completa é uma 
pessoa representada com base na presença de todos os sentidos. No 
entanto, Virgil, que até aquela fase só enxergava com o tato e orga-
nizava de modo pessoal sua noção de tempo, não voltou a enxergar 
perfeitamente (como não possuía memória visual, não conseguia iden-
tificar com os olhos o que estava vendo, o que lhe causou até um certo 
sofrimento).

Para a maioria das pessoas, as experiências visuais/sensoriais 
acontecem desde criança e no decorrer de toda a vida, o que nos causa 
dificuldade de entender essa confusão mental. Virgil tinha “o compor-
tamento de alguém mentalmente cego, ou agnósico - capaz de ver, mas 
não de decifrar o que estava vendo” (SACKS, 2006, p. 122).

Com a privação da visão, é “estratégico” (Mauss, 2000) que os 
demais sentidos sejam mais explorados e que o cérebro faça a regulação 
de suas funções para obter melhores benefícios através da audição, tato, 
olfato e paladar, o que favorece a inibição da parte do cérebro respon-
sável pela visão.
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Sacks (2006) relata toda a trajetória das descobertas e sofri-
mentos de Virgil, dos momentos de ver e não ver com os olhos, 
principalmente quando a família que era contra a cirurgia estava por 
perto e negava a sua identidade visual. Nesses momentos, Virgil agia 
mais ainda como um cego. Ele também precisou conviver com as 
frustrações de sua esposa Amy que depositara grande expectativa na 
recuperação da sua visão.

Talvez, as cataratas tenham protegido a retina de fortes expo-
sições à luz que mantinham as sensações de luminosidade de Virgil 
intactas. Por uma pneumonia que deixou Virgil com pouca oxigenação 
no cérebro, ele perdeu completamente a visão. Sacks (2006, p. 154) fina-
liza, concluindo que, finalmente, Virgil pode ser ele mesmo:

Viu-se entre dois mundos, exilado em ambos — um tormento ao 
qual não parecia ser possível escapar. Mas aí veio a libertação, na 
forma de uma segunda e derradeira cegueira — uma cegueira que 
ele recebeu como dádiva. Agora, por fim, a Virgil é permitido não 
ver, escapar do mundo ofuscante e atordoante da visão e do espaço, 
para retornar a seu próprio e verdadeiro ser, o mundo íntimo e 
concentrado de todos os outros sentidos que havia sido seu lar em 
quase 50 anos.

As experiências de cegueira ou da deficiência visual têm sido 
representadas com base num pressuposto que, de modo geral, acompa-
nha as pessoas com deficiência, que é o pressuposto da incompletude, ou 
seja, de que suas vidas são regidas pelo que lhes falta, não pelo que são.

Do ponto de vista da pesquisadora Masini (2013) no livro “O 
perceber de quem está na escola sem dispor da visão”, autores e pesqui-
sas têm apresentado dados controversos sobre o desenvolvimento de 
crianças com deficiência visual. 

Alguns autores referiram-se às dificuldades e atrasos mencio-
nando o impacto da cegueira na infância quando as crianças começam 
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a estabelecer contato com objetos e organizar suas experiências. Outros 
autores evidenciaram que esses dados se transformam frente às condi-
ções educacionais oferecidas às crianças com deficiência visual. Essas 
condições dizem respeito à relação precoce de troca entre mãe e bebê, 
do reconhecimento da cegueira e de um programa educacional apro-
priado. Em condições adequadas, a pessoa com deficiência consegue se 
desenvolver integralmente.

Uma pessoa com deficiência visual compreende, explora, orga-
niza o mundo e desenvolve suas técnicas de perceber através do uso 
corporal, que se expressa com densidade. E, segundo Masini (2013), 
para saber como isso se dá, há a necessidade de se conhecer, na indi-
vidualidade, sua experiência de vida e sua percepção das coisas (não 
existem fórmulas e/ou receitas). Para ela, só assim, poderemos propor-
cionar as condições apropriadas para que as pessoas com deficiência 
visual sejam reconhecidas como protagonistas nas tramas sociais e ins-
titucionais em que se inserem.

Lev Vygotski (1997) na década de 20 do século XX, no Labora-
tório de Psicologia para Crianças Deficientes de Moscou já acreditava 
que relevante é voltar-se para o que está intacto e pode ser desenvolvido 
em cada pessoa. Ou seja, é primordial olhar para o que se tem e não 
para o que se falta.

Masini (2013) confirma o que Vygotski pontuava e aponta 
algumas diretrizes básicas para o desenvolvimento, aprendizagem e 
autonomia da pessoa com deficiência visual. Essas diretrizes dizem res-
peito à relação entre as famílias e os profissionais da educação com 
a pessoa com deficiência visual, projetando uma ação interdiscipli-
nar (compreender o ser humano em sua totalidade e abrangência) e 
enfrentamento de dificuldades, descobrindo novos recursos e buscando 
condições mais apropriadas para o cotidiano e seus desafios.
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Breve histórico da educação de cegos no Brasil e da disseminação 
do Braille em nossa sociedade. 

A pessoa com deficiência visual é bastante mencionada em 
muitos relatos históricos. Isso diz respeito a amplos espectros de abran-
gência histórica como Antiguidade, Idade Média e grande parte da 
Idade Moderna (meados do século XVII). Predominantemente, em 
termos históricos, a pessoa com deficiência visual foi compreendida 
com base em preconceitos e de modo superficial (VYGOTSKI, 1997).

No início do período Medieval, na Europa, as pessoas com defi-
ciência eram assassinadas pela crença de que eram indivíduos com 
demônios no corpo. Gradualmente passaram a ser consideradas como 
filhos de Deus, deixando de serem sacrificadas. Mas, mesmo assim, na 
maioria das vezes, foram abrigadas em locais afastados das cidades, 
segregadas, sendo mantidas isoladas (PESSOTTI, 1984).

O Institut des Jeunes Aveugles na França, em Paris, fundado em 
1784, foi a primeira instituição europeia e mais significativa entidade 
francesa de assistência social e de educação da pessoa com deficiência 
visual, criada por Valentin Haüy, que mais tarde, viria a ser conhecido 
como “o pai dos cegos” (VYGOTSKI, 1997). 

Neste Instituto, que o jovem cego Louis Braille estudou e desen-
volveu, em 1829, o mais importante código de escrita e leitura tátil do 
mundo, que leva seu nome, o Sistema Braille3.

Louis Braille nasceu em 1809, na cidade francesa de Coupvray. 
Em 1812, se acidentou ao brincar na oficina de seu pai, ferindo o olho 
esquerdo. Por falta de auxílio médico para controlar a infecção cau-
sada, depois de alguns meses, a infecção passou para o olho direito e a 
cegueira total foi adquirida quando Louis tinha cinco anos. 

3 Sistema Braille: sistema de escrita tátil baseado em uma combinação de pontos. 
Consiste na permutação de 6 pontos em alto relevo numa cela que gera 64 combinações 
possíveis, contando com o espaço vazio.
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Na experiência da cegueira, Louis continuava se saindo bem 
em seu processo de escolarização, decorando e recitando as lições que 
ouvia. Aos 10 anos, ganhou uma bolsa de estudos no “Instituto Real 
dos Jovens Cegos de Paris”. Neste Instituto, o ensino era baseado na 
repetição das explicações e dos textos que os alunos ouviam. Alguns 
poucos livros existentes no Sistema de Valentin Haüy4, método oficial 
de leitura para cegos daquela época, tornavam possível uma leitura 
adicional.

Louis era dedicado aos estudos, mas o lazer também era impor-
tante para ele. Apreciava música clássica e, já que os professores do 
Conservatório iam dar aulas gratuitas na Instituição, aplicou-se num 
estudo que se baseava na repetição do que era ouvido. As circunstâncias 
não eram perfeitas, mas, ainda assim, tornou-se um bom pianista e, 
depois, um talentoso organista de Notre Dame des Champs.

As dificuldades enfrentadas por Louis Braille em seu processo de 
escolarização fizeram com que ele se preocupasse com a produção de 
um sistema de escrita para cegos. Com essa finalidade, ele recorreu ao 
auxílio de outras pessoas, como Charles Barbier de la Serre, capitão de 
artilharia do exército de Louis XIII, que inventou um sistema de sinais 
em relevo que, quando combinados, revelavam suas ordens militares 
para os soldados no período noturno. 

Se utilizando dessa “escrita noturna”, Louis tentou rebatizar de 
“grafia sonora”. Nesse sistema, qualquer frase poderia ser escrita, mas, 
por ser um sistema fonético, as palavras não poderiam ser soletradas. 
Para formar uma única palavra, grande número de sinais era usado, o 
que tornava a decifração longa e difícil. Ao utilizar esse método, Louis 
Braille percebeu seus problemas e pensou em possíveis mudanças.

4 Sistema de Valentin Haüy: Sistema com grandes letras em relevo (moldes sobre os 
quais se aplicava um papel molhado). O sistema facilitava a leitura, mas não permitia a 
escrita.
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O novo sistema de Braille tinha o objetivo de eliminar os pro-
blemas encontrados no sistema anterior. Ele criou um alfabeto no qual 
64 combinações, contando com o espaço, representavam todas as letras 
do alfabeto, acentuações, pontuações e sinais matemáticos. A invenção 
desse sistema concluiu-se em 1824, quando Louis Braille tinha apenas 
15 anos.

Braille contraiu tuberculose aos 26 anos, e, mesmo com a saúde 
instável, trabalhou constantemente no aperfeiçoamento de seu sistema. 
Apesar de seus esforços e da aceitação pelos alunos do Instituto, o 
método de ensino continuou a ser as letras em relevo de Valentin Haüy, 
já que muitos professores de cunho conservador não queriam mudar os 
métodos tradicionais. 

O diretor do Instituto na época era avesso à oficialização deste 
sistema, já que acreditava que deixava os cegos isolados. No ano de 1840, 
o ministro francês do Interior, que deu a última palavra, decidiu que 
apesar de os estudos em Braille deverem ser estimulados, os professores 
dos cegos não estavam preparados ainda para essa mudança de sistema.

Apenas em 1843, com a mudança de sede do Instituto Real para 
Jovens Cegos, é que o seu diretor aceitou o sistema proposto por Braille. 
Na inauguração do novo prédio, finalmente, o método foi demonstrado 
ao público e declarado aceito. Esta foi a iniciativa para a aceitação geral. 
Desde então, seu uso foi expandido pela Europa.

Por conta da saúde debilitada, em 1850, Louis Braille se demitiu 
do cargo que ocupava como professor do Instituto e passou a lecionar 
umas poucas aulas de piano. Depois de um ano, teve uma forte recaída 
na doença, falecendo em 1852, mas acreditando que seu trabalho foi de 
grande utilidade para a humanidade.

A primeira instituição para cegos no Brasil, precursora da educa-
ção especial da América Latina, foi o “Imperial Instituto dos Meninos 
Cegos”, fundada pelo Imperador D. Pedro II (1840-1889) por meio do 
Decreto Imperial nº 1.428, de 12 de setembro de 1854. 



185

Com o início da República, a escola foi chamada de Instituto 
dos Meninos Cegos e, logo depois, Instituto Nacional dos Cegos. Pelo 
aumento da demanda dos cursos que ofertava, a nível nacional, foi pro-
jetado e construído o prédio atual. De 1891 em diante, a Instituição 
teve o seu nome alterado para “Instituto Benjamin Constant” (IBC), 
homenageando o republicano Benjamin Constant Botelho de Maga-
lhães que foi o terceiro diretor da instituição.

O Instituto Benjamin Constant foi idealizado, em 1850, pelo 
adolescente José Álvares de Azevedo que iniciou uma luta no Brasil, 
precisamente, no Rio de Janeiro, em prol das pessoas excluídas social-
mente pelo fato de não enxergarem.

Cego congênito e filho de uma família abastada, Álvares de Aze-
vedo foi para a França quando tinha 10 anos, para estudar no “Real 
Instituto dos Meninos Cegos de Paris” (única instituição para cegos do 
mundo, naquela época). Lá, ele teve contato com o Sistema Braille de 
leitura (criado por Louis Braille, em 1825), que trouxe acessibilidade à 
vida dele e a de muitos cegos. 

Aos 16 anos, Álvares de Azevedo retornou ao Brasil obstinado a 
propagar o Sistema Braille e a lutar pela fundação de uma escola com 
a mesma forma da que ele havia estudado na França. Iniciou palestras 
nas casas de família e nos salões da Corte, escreveu e publicou artigos 
nos principais jornais da época, demonstrando o benefício de os cegos 
terem o seu próprio código de leitura e escrita. Além disso, passou a 
ensinar a leitura e a escrita para outros cegos, não só sendo precursor na 
introdução do Sistema Braille, como também, sendo o primeiro cego 
tendo a função de professor no Brasil.

Álvares de Azevedo teve a oportunidade de modificar a histó-
ria da educação de cegos no Brasil como professor de Adélia Sigaud. 
Adélia, filha do médico Dr. Francisco Xavier Sigaud que trabalhava na 
Corte Imperial fez a ponte entre Álvares de Azevedo e o Imperador 
Pedro II, que ficou admirado e entusiasmado com a demonstração do 
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Sistema Braille e a proposta de se fundar no Brasil uma escola similar 
à de Paris.

A tramitação entre a autorização da instituição e a data de inau-
guração durou quatro anos. No entanto, a inauguração ocorreu sem a 
presença de Álvares de Azevedo que havia morrido seis meses antes, 
aos 20 anos de idade, de tuberculose.

Depois das mudanças de nome e endereço, em setembro de 1945, 
o IBC criou seu curso ginasial que se nivelou ao do Colégio Pedro II, 
em junho de 1946. Dessa forma, os cegos que saíram do IBC tiveram 
acesso às escolas secundárias e às universidades, aptos a prosseguir nos 
estudos e reabilitados.

Atualmente a escola do IBC oferece duas etapas da Educa-
ção Básica: a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, atendendo 
crianças e adolescentes cegos, surdocegos, com baixa visão e deficiência 
múltipla. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a Educa-
ção Superior estão em construção. Com a mudança do estatuto interno, 
foi permitida a ampliação de sua atuação acadêmica com o ofereci-
mento de cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, na sua 
especialidade (área da deficiência visual). 

A maioria dos estudantes são atendidos em horário integral, 
exceto os estudantes matriculados nos três anos iniciais da Educação 
Infantil. Do total de alunos, cerca de 40% são internos, por razões 
socioeconômicas, saindo, apenas, aos finais de semana.

O IBC oferece aulas de Educação Física e incentiva a prática de 
esportes, o que é refletido no excelente desempenho em campeonatos 
e Paraolimpíadas que os atletas da instituição participam. A instituição 
possui piscina, quadra poliesportiva, área de luta para judô, aparelhos 
de musculação, salas de ginástica, goalball, dança e recreação, pista de 
atletismo e campo de futebol.

O estudante do IBC tem educação musical desde o jardim de 
infância, o que amplia, em quantidade e qualidade, as experiências sen-
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soriais afetivas e cognitivas. As aptidões na área são avaliadas no ensino 
fundamental e são promovidas atividades como: iniciação musical, 
musicalização, teoria e solfejo (música escrita), teclado, instrumentos 
de corda e sopro e canto coral.

Além de escola, o IBC é a nível nacional, um centro de referência 
que trata das questões da deficiência visual: capacitação de profissionais 
(cursos e oficinas na área da deficiência visual, nas modalidades presen-
cial e a distância), assessoramento de instituições públicas e privadas e 
reabilitação das pessoas que estão perdendo ou perderam a visão.

Com o tempo, o IBC passou a ser um centro de pesquisas no 
campo da oftalmologia e tem um dos programas de residência médica 
mais respeitados do País. Por meio dele, realiza atendimento médico à 
população, consultas, exames e cirurgias oftalmológicas.

Se tratando de pessoas surdocegas e da necessidade de um tra-
balho especializado, a instituição possui o Programa de Atendimento 
e Apoio ao Surdocego, destinado prioritariamente a jovens e adultos a 
partir de 16 anos que tem por objetivo possibilitar o desenvolvimento 
do potencial das pessoas com surdocegueira, promovendo atividades 
que estimulem a socialização, atividades pedagógicas (aulas individuais 
de braille, soroban, sistemas de comunicação diversos, reabilitação – 
com o apoio de professores e/ou de intérprete), culturais e esportivas 
em ambientes internos e externos da Instituição. 

O Instituto produz e difunde pesquisas acadêmicas no campo da 
Educação Especial e conta com um grande e variado acervo eletrônico 
de publicações científicas. Por meio da Imprensa Braille, faz a edição 
e impressão de livros e revistas em braille. Além disso, também conta 
com os serviços de biblioteca, atendimento médico e núcleo de Capa-
citação e Empregabilidade.

Até 1926, quando o Instituto São Rafael foi fundado, em Belo 
Horizonte, o Benjamin Constant era a única instituição que tinha 
especialização na área de cegos no Brasil. Depois disso, aumentou o 
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número de escolas residenciais (internatos) para cegos, porém, eram 
escolas segregadoras.

O Instituto de Cegos Padre Chico, localizado em São Paulo, no 
bairro do Ipiranga, foi fundado em 7 de outubro de 1928, se tornando 
a primeira escola para cegos do estado de São Paulo e a terceira escola 
para cegos do Brasil. 

Através da edição de 1927 da Semana Oftalmo-Neurológica da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, foi debatida a impor-
tância e a necessidade de uma escola no Estado de São Paulo que fosse 
voltada ao público com deficiência visual. Com o pedido do oftalmolo-
gista José Pereira Gomes para o Governo e para os órgãos eclesiásticos, 
foi iniciado o projeto de fundar o Instituto de Cegos “Padre Chico”.

Após a inauguração, as atividades do Instituto eram de cunho 
manual, como oficinas de fabricação de vassouras (assistencialista), e, de 
ensino do Sistema Braille. Em 1930, iniciou-se a educação no modelo 
de internato. Já na década de 1970, o modelo de internato foi flexibili-
zado e a ideia de “integração” foi adotada.

No começo da década de 1990, por conta do movimento para 
inclusão das pessoas com deficiência, esse Instituto passou a incluir 
demandas sociais, culturais e educativas ao seu programa de ensino. 

No ano de 2008, as pessoas com baixa visão passaram a ter 
atendimento na instituição. No ano de 2010, os irmãos das pessoas 
com deficiência visual foram aceitos como alunos. No ano de 2014, 
foi oficializada a modalidade de Educação Infantil, mudança de nome, 
regimento, bases educacionais e pedagógicas do Instituto de Cegos 
Padre Chico que passou a utilizar a designação não oficial de “Colégio 
Vicentino Padre Chico”.

Desde sua fundação e até hoje, o Instituto recebe doações de 
pessoas físicas e jurídicas e é dirigido pelas Irmãs da Companhia das 
Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, oferecendo, atualmente, a 
escolarização da Educação Infantil ao 9º ano.
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A Fundação Dorina Nowill para Cegos foi idealizada por Dorina 
de Gouvêa Nowill que nasceu em São Paulo, em 28 de maio de 1919 e 
adquiriu a cegueira, não diagnosticada, aos 17 anos de idade.

Dorina foi a primeira aluna cega que se matriculou em São 
Paulo, no ensino regular da Escola Normal Caetano de Campos, 
onde se formou professora. Enquanto ainda era estudante e com o 
auxílio de alguns colegas, conseguiu a implantação do primeiro curso 
de especialização de professores para o Ensino de Cegos, no ano de 
1945.

Após obter o diploma na escola Caetano de Campos, Dorina 
ganhou uma bolsa de estudos sob o patrocínio do Governo Americano 
(Fundação Americana para Cegos e Instituto Internacional de Edu-
cação), nos Estados Unidos, para fazer um curso de especialização na 
Universidade de Columbia na área de deficiência visual e estágios nas 
organizações de serviços mais conhecidas para os cegos.

Durante sua especialização no Teacher’s College da Universi-
dade de Columbia, se reuniu com a Diretoria da Kellog’s Foundation 
e relatou o problema da escassez de livros em braille para os cegos no 
Brasil e a necessidade de se construir uma imprensa na “Fundação para 
o Livro do Cego no Brasil”, que havia criado em São Paulo, em 11 de 
março de 1946.

Assim, no ano de 1948, a Fundação ganhou, da Kellog’s Foun-
dation e da American Foundation for Overseas Blind, uma imprensa 
braille, com todo o maquinário, papel e materiais necessários. Além 
de implantar a primeira imprensa braille em São Paulo, quebrando a 
hegemonia do IBC, a nível nacional, Dorina também foi responsável 
pela criação do primeiro Serviço Especial para Educação Integrada de 
Alunos Cegos na Escola Comum na Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo. 

Atualmente, essa Fundação tem por objetivo reconstruir o uso 
dos sentidos, realizando programas de reabilitação com atendimentos 
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individualizados e em grupo para as pessoas com deficiência visual de 
todas as idades.

Os atendimentos especializados envolvem o uso de técnicas 
diversificadas como o uso da bengala, atividades de vida autônoma 
e social (AVAS), aprendizagem de braille, adaptação e utilização de 
recursos ópticos especiais, apoio psicológico e social, desenvolvimento 
de talentos através de teatro, orientação vocacional, encaminhamento 
para cursos profissionalizantes, orientação sobre o mundo do trabalho, 
oficinas de empregabilidade, recolocação profissional, entre outros. 

É realizado ainda, um trabalho de suma importância, que é 
desenvolvido com as famílias e tem o propósito de fazer esclarecimen-
tos sobre a deficiência visual, o aumento de vínculos e o crescimento 
do papel da família como a base principal de inclusão da pessoa com 
deficiência.

A fundação produz, disponibiliza online (Dorinateca) e distribui 
livros e revistas acessíveis (materiais falados, digitais, em braille e em 
fonte ampliada), além de promover a leitura através de rodas de leitura 
pelo país (Rede de Leitura Inclusiva).

É feita também a propagação de conhecimento na área da defi-
ciência visual, fornecimento de orientação e apoio pedagógico nas 
escolas, desenvolvimento de projetos de orientação técnica e pesqui-
sas em universidades, orientação e apoio às empresas e a sociedade, de 
modo geral. Além disso, essa fundação participa de forma ativa e cons-
tante em palestras, fóruns, seminários e congressos.

A Laramara – Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com 
Deficiência Visual (organização da sociedade civil, sem fins lucrativos 
e sem vínculos políticos ou religiosos) teve sua fundação no dia 7 de 
setembro de 1991, pelo casal Mara e Victor Siaulys, nascidos em São 
Paulo, no bairro da Pompéia. 

A sede inicial foi na casa que Victor morou quando criança e 
a cedeu para que os trabalhos começassem. A motivação se deu por 
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conta da filha do casal, Lara, ter sido diagnosticada com retinopatia 
da prematuridade. Ao buscar informação, instituições e tratamentos, 
Mara acabou cursando pedagogia e uma especialização em Deficiência 
Visual, na Universidade de São Paulo – USP. 

Por conta do convívio diário com a cegueira, o interesse de 
Mara em difundir esse conhecimento e essa experiência sob a forma 
de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade aumentou. 
Então, o casal escolheu e juntou um grupo de profissionais atuantes 
na área da pessoa com deficiência visual para fundarem a Instituição 
Laramara. O nome adveio da junção do nome da filha (Lara) e da 
mãe (Mara).

Nos oito anos de voluntariado da Santa Casa de Misericórdia, 
Mara ficou ainda mais envolvida com a causa. Nessa experiência, per-
cebeu os inúmeros obstáculos que muitas famílias enfrentam, como a 
ausência de serviços especializados, de intervenção precoce, de apoio 
e suporte às famílias e de inclusão das crianças no sistema escolar/
comunidade.

A Laramara começou trabalhando com crianças de 0 a 7 anos 
e depois estendeu para outras faixas etárias. Atualmente, existe o Pro-
grama de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente que 
atende a faixa etária de zero a 20 anos e 11 meses e o Programa de 
Jovens e Adultos que atende jovens a partir dos 15 anos, englobando 
Programas de Preparação para o Trabalho e de Expressão Artística.

A instituição foi a pioneira em fabricar máquina braille e bengala 
longa no país, recursos muito importantes para a educação e reabilita-
ção da pessoa com deficiência visual. Nessa atuação, parcerias foram 
firmadas com empresas privadas e órgãos públicos para a entrega de 
um número significativo desses equipamentos, a nível nacional, para 
famílias em situação de pobreza.

O trabalho colaborativo entre família e profissionais com expe-
riência/expertise constitui um ambiente que propicia o desenvolvimento 
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da pessoa com deficiência visual, em diferentes aspectos: sociocultural, 
assistencial, educativo e psicossocial.

Toda a instituição é acessível com sinalização, piso podotátil, 
braille e fonte ampliada em portas, armários, materiais e objetos repre-
sentacionais. Na área comum fica o Centro de Integração e Convivência 
da Família e o Centro de Recursos Específicos (com recursos de tec-
nologia assistiva, casa de Atividades de Vida Autônoma, ateliê de artes 
plásticas, auditório, brinquedoteca, piscina e 35 salas de atendimento).

A Instituição recebe doações, tem loja de brinquedos adapta-
dos para crianças com deficiência visual; espaço equipado e moderno 
para eventos, cursos, workshops, treinamentos, seminários e congres-
sos; estúdio que fornece soluções em edição sonora de materiais em 
áudio. Além disso, fornece tecnologias assistivas, consultoria na área de 
acessibilidade, suporte/assistência técnica e impressão em braille (prin-
cipalmente bulas de remédios).

Como é possível observar, as instituições brasileiras tiveram 
grande importância no atendimento das pessoas com deficiência visual 
e muitos atrativos. Para a educação inclusiva, no entanto, pode ser ainda 
um problema, pois algumas instituições ainda permanecem com práti-
cas educacionais segregadoras. 

O uso do Sistema Braille

O Sistema Braille é utilizado praticamente em todos os países do 
mundo, embora exista lugares com outras propostas. Desde a década de 
1940, a UNESCO vem realizando diversas iniciativas, como pesquisas, 
congressos, relatórios e documentos, com o objetivo de que o Sistema 
Braille seja implantado em determinados países, diminuindo assim, o 
analfabetismo, e, sobretudo, para fazer com que esse sistema seja adap-
tado a diferentes línguas e que haja comunicabilidade entre dialetos de 
um mesmo país, como é o caso da Índia, da China e de vários países da 
África (UNESCO, 1949).
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Utilizar o Sistema Braille traz muitas vantagens para a pessoa 
com deficiência visual, mesmo considerando o uso das novas tecnolo-
gias. A mais significativa, é o fato de que esse sistema permite a grafia 
das letras e, consequentemente, das palavras. Isso significa que a pessoa 
cega conhecerá, precisamente, como é a ortografia correta de cada pala-
vra. Além disso, o Código Braille permite o conhecimento da Música, 
da Matemática, da Química, etc.

No ambiente escolar, seria importante que se tivesse acesso aos 
mais variados recursos de uso da escrita e leitura deste código. E que 
os ambientes fossem identificados adequadamente, facilitando assim o 
conhecimento sobre determinado objeto, espaço físico etc. Além disso, 
o Sistema Braille precisaria ir além da vida acadêmico-escolar das pes-
soas e estar mais presente em todos os ambientes do dia a dia.

Apesar das facilidades computacionais, da internet, dos livros 
digitais que não são volumosos (como o braille), na realidade brasileira, 
nem todos têm ainda condições de ter um computador ou acesso à 
internet (há locais que não há nem energia elétrica). 

Segundo os informes nº 31 e 46 que tratam da distribuição de 
livros acessíveis do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 
2019 para as escolas públicas, os livros dos Anos Iniciais foram oferta-
dos no formato acessível ePUB3 e em braille. Não há nenhuma menção 
sobre os livros acessíveis nos Anos Finais. De que forma está acessível? 

Um livro de literatura em áudio ou digital (com voz sintetizada) 
são facilitadores na leitura. No entanto, no caso dos livros didáticos, 
alguns questionamentos são possíveis. Como alfabetizar, compreender 
uma expressão matemática ou uma estrutura química em áudio?

Embora as diretrizes do parecer CNE/CEB nº 02/2001 garanta 
que “as escolas devem se organizar para o atendimento aos educan-
dos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos”, na prática, isso 
pouco tem acontecido.
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Outro agravante que dificulta o acesso dos estudantes com 
cegueira, é os professores da sala regular desconhecerem o Sistema 
Braille e, nem sempre, existir um trabalho colaborativo entre os pro-
fessores das salas regulares e os das salas de Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). Isso, quando a professora do AEE tem a especia-
lização em Deficiência Visual.

As condições de trabalho desses profissionais dificultam essa 
parceria. Muitas vezes, a escola frequentada pelo aluno cego não possui 
a sala de recursos disponível na mesma unidade e o aluno precisa deslo-
car-se no contraturno para outra escola. O diálogo entre os professores 
das diferentes escolas fica comprometido e, a comunicação através do 
braille, se torna uma barreira.

De acordo com o site de Prefeitura Municipal de São Paulo, os 
livros de literatura acessíveis em braille estão disponíveis em alguns 
lugares específicos: nas bibliotecas públicas municipais, sob a Coor-
denação do Sistema Municipal de Bibliotecas e na Biblioteca Louis 
Braille do Centro Cultural São Paulo. Essas bibliotecas têm acervo 
de livro falado/ audiolivro e braille. Além de livros, revistas, jornais e 
áudios, possuem tecnologia assistiva como scanners e lupas. Algumas 
escolas públicas possuem um pequeno acervo de livros em braille, o que 
dificulta o acesso a esse material.

Participantes 

Foram identificados para tomar parte no universo desta pesquisa, 
os que convivem com estudantes com deficiência visual (cegueira) que 
já tinham adquirido o Sistema Braille como ferramenta para leitura e 
escrita e passado do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamen-
tal II, garantindo a presença do grupo de professores da sala regular, 
professores das salas de recursos, gestores, auxiliar de vida escolar e 
familiares. Também fez parte do universo desta pesquisa uma pedagoga 
de uma instituição para pessoas com deficiência visual.
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Foram excluídos do universo desta pesquisa as pessoas que convi-
vem com os estudantes cegos e não se mostraram dispostas a participar 
da pesquisa e/ou não assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.

Caracterização dos participantes (Nomes fictícios)

Participante Sexo Relação com o estudante com cegueira

Jade Feminino Professor da sala regular ou equivalente

Joana Feminino Professor da sala regular ou equivalente

Cecília Feminino Professor da sala regular ou equivalente

Cíntia Feminino Professor da sala regular ou equivalente

Estela Feminino Professor da sala regular ou equivalente

Frederico Masculino Professor da sala regular ou equivalente

Patrícia Feminino Gestão

Tânia Feminino Professor da sala de recursos ou especialista em DV

Olga Feminino Auxiliar de vida escolar (AVE)

Caetano Masculino Gestão

Bete Feminino Familiar

Diana Feminino Professor da sala de recursos ou especialista em DV

Frida Feminino Professor da sala de recursos ou especialista em DV

Regina Feminino Professor da sala de recursos ou especialista em DV

Irene Feminino Professor da sala de recursos ou especialista em DV

Emília Feminino Familiar

Brida Feminino Professor da sala de recursos ou especialista em DV

Rita Feminino Gestão/Professor da sala de recursos ou especialista 
em DV

Leila Feminino Pedagoga de instituição/Professor da sala de recursos 
ou especialista em DV
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Descrição do universo da pesquisa

Em 2019, consultando a planilha da SME (Secretaria Municipal 
de Educação da cidade de SP), disponível no site, no campo “Dados 
abertos – Perfil dos educandos”, que está dividida com os seguintes 
critérios: Diretoria Regional de Ensino, código, tipo de escola, nome 
da escola, distrito, setor, ano, rede, modalidade de ensino, série, período, 
turno, descrição do turno, sexo, idade, necessidades educacionais espe-
ciais, raça, quantidade de estudantes com a mesma característica e 
data-base da planilha, cheguei às seguintes informações:

- 75 ocorrências de estudantes com cegueira na Prefeitura de 
São Paulo. Dessas ocorrências, algumas se repetem porque há estu-
dantes matriculados tanto na sala regular quanto em salas de recursos 
ou espaços conveniados (no caso da deficiência visual, atendimentos 
no Laramara). Dessas 75 ocorrências, 42 são referentes às EMEFs – 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental, 13 aos atendimentos em 
espaços conveniados, 13 às EMEIs – Escolas Municipais de Ensino 
Infantil, 4 aos CEIs – Centros de Educação Infantil e 3 aos CIEJAs – 
Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos.

Considerando apenas os estudantes matriculados em sala regu-
lar do Ensino Fundamental e desconsiderando os estudantes da EJA 
(2 estudantes), chegou-se a um total de 34 estudantes cegos matricu-
lados em Escolas da Prefeitura de São Paulo. Destes, 18 no Ensino 
Fundamental I e 16 no Ensino Fundamental II. Dos 16 estudantes 
matriculados no Ensino Fundamental II, 2 estavam no 6º ano, 7 no 
7º ano, 2 no 8º ano e 5 no 9º ano. Considerando as regiões, estavam 
distribuídos: 1 na zona norte, 3 na zona sul, 7 na zona leste e 5 na zona 
oeste. Eram 9 meninos e 7 meninas; 9 estudantes brancos e 7 pardos, 
numa faixa etária que varia entre 11 a 15 anos.

O grupo pesquisado conta com professores e gestores, em sua 
maioria, com muitos anos de experiência na educação; uma auxiliar 



197

de vida diária; duas mães de estudantes cegos e professoras do 
Atendimento Educacional Especializado/Instituição, especialistas 
em deficiência visual ou não (dependendo do município). Todos esses 
participantes convivem com estudantes cegos e suas expectativas em 
relação a eles, podem ocupar o próprio lugar deles, segundo Goffman 
(2010).

Das expectativas

As expectativas em relação à escolarização de crianças cegas 
que emergiram, dizem respeito a questões como sonhos, felicidade, 
autonomia, vida profissional pós-estudo, orientação para universida-
des, constituição de família, habilidades e competências previstas e 
desenvolvimento (caso o cognitivo seja preservado). Observa-se aqui 
uma baixa expectativa em relação às crianças com deficiência inte-
lectual associada e/ou outras demandas. Para esse público, com mais 
demandas, as expectativas são as de que estão na escola “apenas para 
socializar” ou “para dar um alívio para os pais”. 

Entre todas as deficiências, a cegueira parece ser uma das que 
mais se tem expectativas de sucesso. Embora não tenham emergido 
associações dessas expectativas relacionadas à cura (de se voltar a 
enxergar), a Patrícia disse que se a estudante com cegueira da escola 
“não estivesse cega, estaria melhor ainda”, em seu processo de 
escolarização. 

As expectativas de escolarização de crianças cegas foram sem-
pre associadas a condições específicas oferecidas a essas crianças como 
acessibilidade (em todos os seus aspectos, inclusive curricular), estí-
mulos precoces da família, questões de autonomia/autoconfiança, 
sentimento de pertencimento da pessoa cega e a parceria entre escolas 
públicas e instituições (quando não se tem professor especialista no 
município).
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Para Tânia, conviver com outros cegos na instituição, faz com 
que o estudante perceba que pode ter uma vida normal e trabalhar, 
mesmo com a fama de segregacionista. 

As mães pesquisadas (Bete e Emília) foram as que mais demons-
traram expectativas em relação a seus filhos e que acreditam que com 
acessibilidade e um bom convívio escolar, o sucesso acadêmico tem 
toda a chance de acontecer. A Emília comenta que a professora da 
sala de recursos abriu os olhos dela para as capacidades dos filhos, o 
que indica que antes disso, suas expectativas também não eram altas.

Diana seguiu as ideias de Vygotski quando disse que a pessoa 
com cegueira deve ser considerada como alguém que aprende, no seu 
tempo, com maiores ou menores intervenções e não ser visto pelas 
limitações que a deficiência lhe impõe. Nesse caso, as limitações são 
impostas, muitas vezes, pela nossa própria sociedade que não sabe 
prever e incorporar a diversidade, segundo o Modelo Social da Defi-
ciência, e não pela deficiência em si. O que também citou Vygotski 
ao falar de defeito primário (dimensão orgânica) e defeito secundário 
(consequências psicossociais da deficiência e se origina do defeito 
primário). 

Para a maioria dos participantes, as facilidades do processo de 
escolarização de crianças cegas estão muito relacionadas com o que é 
ofertado ao estudante. Emergiram o auxílio da estagiária em sala de 
aula; acessibilidade (em seus diversos aspectos); suporte às escolas atra-
vés do professor itinerante; recursos (financeiros, humanos, materiais, 
tecnológicos e de manutenção) disponíveis em cada município; inte-
resse de alguns professores em se aprimorar, aprender ou rever práticas; 
materiais e práticas que possibilitem a interação com os demais colegas 
da classe (braille e tinta, por exemplo); parcerias com profissionais de 
outras áreas (psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 
psicometrista, oftalmologista etc.); capacitação/formação de profes-
sores, gestão e até mesmo da secretaria de educação; participação e 
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parceria da gestão no processo inclusivo; engajamento do MEC; boa 
convivência da pessoa cega com os colegas; aumento dos debates sobre 
deficiência e aumento do número de profissionais nessa área nos últi-
mos anos. 

Alguns participantes acreditam não haver facilidades, já que, na 
prática, muitas dessas questões não acontecem e que deveriam acon-
tecer, já que está assegurado no parecer CNE/CEB nº 02/2001 que as 
escolas devem se organizar para o atendimento aos educandos público-
-alvo da educação especial, assegurando as condições necessárias para 
uma educação de qualidade para todos.

Algo que foi apontado pelo grupo de professores/gestão como 
facilidade, foi a presença da família nesse processo. As duas mães entre-
vistadas são muito participativas na vida escolar dos filhos. A Bete 
relatou até ter passado e ter sido acompanhada por uma instituição 
para cegos, onde aprendeu braille, soroban, orientação e mobilidade e 
adaptação de materiais, o que acabou sendo um facilitador. No entanto, 
não são todos os pais que têm tempo para fazer esse acompanhamento, 
adaptar materiais etc. Tem outros filhos, trabalham etc. E, que, na ver-
dade, seria uma obrigação do estado e não dos pais, segundo ela.

As dificuldades apontadas no processo de escolarização de 
crianças cegas dizem respeito a questões como: falta de acessibilidade 
de modo geral; falta de manutenção em seus diversos aspectos; orga-
nização do sistema escolar que não favorece a inclusão (polos sem 
transporte; a sala do AEE não ser na mesma escola ou ser em um 
espaço fora – mesmo estando dentro – como relatado no “buraco” da 
Brida; não haver itinerância; entre outros); grande número de alunos 
por sala; professores com muitas turmas; tempos escolares incom-
patíveis com a educação inclusiva; livros didáticos acessíveis não 
chegarem ou chegarem muito tempo depois em relação ao dos demais 
estudantes; dificuldades de saber como solicitar livros didáticos aces-
síveis; livros de literatura em braille em pouquíssima quantidade e 
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diversidade; o estudante não ter o hábito de ler pela falta de oferta; 
produção de materiais acessíveis nem sempre existir; poucas pessoas 
saberem o braille na escola; desconhecimento do Sistema Braille pela 
professora da sala regular e pelas famílias; adaptações em braille não 
estarem nos espaços comuns, mas apenas na sala de aula (isso quando 
tem); as secretarias de educação esquecerem o seu papel; políticas 
públicas que não se concretizam; a política atual que não valoriza a 
educação; laudo sem finalidade; não haver a exigência de um professor 
especialista em alguns municípios; falta de concursos públicos na área 
em alguns municípios; ter escolas sem professor na sala de recursos; 
ter sala de recursos com poucos recursos; o professor da sala multifun-
cional precisar ser “multi” e muitas vezes só saber o básico; as matérias 
de educação inclusiva serem optativas em muitas universidades; cur-
sos para um público pequeno (como é o caso da deficiência visual) 
não serem ofertados; falta de experiência de alguns professores; falta 
de formação dos diversos profissionais que lidam com a pessoa cega; 
falta de interesse ou de tempo por parte de alguns professores da sala 
regular para questões ligadas à deficiência; professores resistentes à 
mudança de prática; estagiária que assume o papel de professor ou 
de babá; questões econômicas dos estudantes (em sua maioria pobres 
ou miseráveis); isolamento das pessoas com algum tipo de deficiên-
cia; barreiras atitudinais; preconceitos/bullying; alunos ou famílias que 
não aceitam a deficiência, não acreditam no potencial dos cegos ou 
superprotegem.

Ao realizar as entrevistas com todos os que convivem com as 
crianças cegas, além de perceber as expectativas de cada um, percebi 
que as respostas mais superficiais foram a dos professores, responsáveis 
por esse processo de escolarização. E, segundo Masini (2013), para 
saber como favorecer esse processo de escolarização, há a necessidade 
de se conhecer, na individualidade, a experiência de vida e a percep-
ção dessa criança (já que não existem fórmulas e/ou receitas prontas). 
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Com isso, percebemos que há um longo caminho a ser percorrido com 
mudanças tanto no sistema educacional, quanto nas atitudes.

Considerações finais

Foi possível perceber que as expectativas iniciais relacionadas a 
pessoa com cegueira são baixas, mas que costumam aumentar quando 
se percebem as potencialidades dela, diferentemente de quando 
essas expectativas abrangem demandas mais amplas e diversificadas. 
Neste caso, as expectativas continuam baixas. Essas expectativas tam-
bém estão muito condicionadas à precepção daquilo que é oferecido 
(se receber os recursos necessários, terá sucesso e, se não, terá mais 
dificuldades).

Notou-se também a importância de se relativizar as concepções 
biomédicas de deficiência e considerar a nossa contribuição para a per-
manente e estrutural construção social de barreiras que, muitas vezes 
“deficientiza” as pessoas, sendo a principal delas, a atitudinal. É preciso 
rever concepções e práticas, principalmente no que diz respeito a con-
figuração da escola e da sociedade atual. Mesmo com a dificuldade de 
acesso, ainda permanente, observou-se a importância do braille e as 
diversas implicações desse conhecimento para as pessoas cegas.

É preciso melhorar a organização do sistema escolar em seus 
aspetos pedagógicos e administrativos (refletir por meio de avaliações, 
práticas e diálogos mais inclusivos, tempos para a aprendizagem mais 
flexíveis). Pensar numa escola para todos, sem subdivisões, com for-
mação profissional, valorização das interdependências (fazer com o 
outro), para que as políticas públicas possam ser efetivadas e as ofertas 
da escola possam ser referência e tão valorizadas quanto a instituição, 
e que, ao mesmo tempo, não reproduza sua segregação. 

Foi possível observar também, que as questões relacionadas à 
classe social foram muito intensas na experiência da cegueira (questões 
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de precariedade ou segurança na locomoção; menos acesso a recursos, 
tratamentos, educação e a informação; um benefício do governo que, 
muitas vezes, é compartilhado com a família toda e que muitos têm 
medo de trabalhar e perder, acreditando que é melhor ficar com o 
garantido; alunos que “tinham que se virar” para cuidar da casa etc.). 

Muitas vezes, essas questões sociais até se sobressaíram, como 
quando a mãe não aceitou o empréstimo do notebook do Estado por 
medo de ser assaltada no caminho do bairro periférico ou o equipa-
mento ser danificado e não ter condições de repor. Sendo assim, é 
importante atentar às intersecções que conectam vários problemas no 
âmbito da mesma experiência, utilizando-as como um instrumento 
analítico, mas também para evitar a indiferença em relação às assime-
trias sociais.
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7. A CATEGORIA DIFERENÇA COMO DESAFIO 
PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO

Marcos Cezar de Freitas

Introdução

Academicamente, acompanhando por dever de ofício a produ-
ção de dissertações e teses no campo da Educação, especialmente entre 
aqueles/as que produziram e produzem seus escritos acadêmicos no 
universo da Educação Especial, foi possível perceber grande aceitação e 
concordância em relação à perspectiva aberta em 1999 por Boaventura 
de Sousa Santos quando escreveu que “temos direito a ser iguais quando 
a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito de ser diferentes 
quando a nossa desigualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de 
uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não 
produza, alimente ou reproduza as desigualdades” (Santos, 1999, p.62).

Quantos textos educacionais não adotaram esta afirmação 
potente como epígrafe? Quantos escritos pedagógicos produzidos na 
virada do século XX para o século XXI não se valeram dessa síntese que, 
em certo sentido, repercutiu textos produzidos no âmbito da antropolo-
gia, da sociologia, da história e, principalmente, dos estudos culturais?

Pesquisas etnográficas que realizei nos últimos vinte anos per-
mitiram anotar em cadernos de campo a recepção dessa síntese de 
Boaventura de Sousa Santos em muitas escolas públicas. Trata-se de 
uma frase cujo uso e apropriação contêm aquilo que Williams (2010) 
denomina palavras-chave de um tempo, não somente de um autor.

Menções à diferença aparecem no cotidiano da escola pública 
registradas em cartazes, apresentadas em diapositivos de programas de 
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audiovisual que dão início ou concluem atividades coletivas, transpostas 
para materiais destinados à formação continuada de docentes. A refe-
rência ao “direito à diferença”, complementada ou não com o “direito à 
igualdade” tem sido cumulativamente reapresentada e reafirmada, mas 
com uma reiteração intranquila e, por vezes, conflituosa, pois a aber-
tura à diferença e, consequentemente, àquele/a que pode ser apontado/a 
como “diferente”, desponta ora como solução, ora como problema.

Pesquisar no chão da escola proporciona, reiteradamente, encon-
trar pessoas perplexas com presença de quem é facilmente “apontável” 
(GOFFMAN, 2000) como diferente. Percebe-se, muitas vezes, que 
celebram fraternalmente a improvável companhia, mas, simultanea-
mente, não se furtam a perguntar “como?” e “por quê?”, perplexidade 
que no dia a dia se traduz noutras perguntas, tais como “quem cui-
dará enquanto nós educamos?” Algumas vezes, a conjunção temporal 
“enquanto” é quase que uma realidade material, um lugar, para a criança 
com deficiência com “sua diferença” no âmbito da escola.

Isso também diz respeito à construção diária do sentido atri-
buído às Salas de Recursos Multifuncionais que estão presentes em 
consonância com a disseminação do Atendimento Educacional Espe-
cializado (AEE).

O AEE materializa concretamente conquistas políticas irrenun-
ciáveis, com expressivos marcos de referência como, por exemplo, os 
icônicos textos que fecharam os tempos obscuros da ditadura civil-mili-
tar (1964-1985) como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) de 1990.

Diz respeito também às conexões do país com plataformas 
internacionais cuja adesão nos conectou com movimentos que reco-
nheciam direitos educacionais que se expressam no reconhecimento 
multicultural das diferenças e na garantia, como prerrogativa jurídica, 
da convivência que não pode ser vilipendiada ou negada em nome da 
diferença.
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A disseminação do AEE, intensificada a partir de 2008 com a 
publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (PNEEPEI), é um processo que pretendeu e pre-
tende ser o avesso da expectativa que a Política Nacional de Educação 
Especial de 1994 alimentava, que era a de garantir o maior número pos-
sível de classes especiais, quiçá uma em cada escola (Baptista, 2011, p.61).

Em minha opinião, a PNEEPEI não exatamente conflitou, mas 
sim delineou para a Educação Especial um campo de autoridade argu-
mentativa próprio, pois ficou mais claro que tínhamos acumulado até 
então conhecimentos que adensavam aspectos do acesso e da acessibi-
lidade a conteúdos escolares. A complexidade da convivência, que é a 
experiência estruturante “dentro da qual” a diferença relacionalmente 
“se faz” (FREITAS, 2022, p.), não somente a PNEEPEI acrescentava 
uma nova perspectiva a tudo o que estava acumulado como também 
instaurava um campo argumentativo próprio, que não é simplesmente 
um complemento da acessibilidade, mas também uma perspectiva para 
reorganizar fluxos e procedimentos que em muito ultrapassam as fron-
teiras do ensino e da aprendizagem. 

Ficou evidente que a perspectiva inclusiva que se acrescentava 
à Política Nacional de Educação Especial dizia respeito não somente 
à convivência entre pares nas dinâmicas de escolarização em escolas 
comuns, mas também dizia (e diz) respeito a uma distinção estruturante 
que pode ser resumida reconhecendo que garantir o acesso a conteúdos 
não deve ser projetado como sentido único para incluir. Isso porque este 
verbo, incluir, necessariamente se conjuga com todos/as personagens 
do cotidiano escolar. Trata-se de um verbo que foi ressignificado para 
fora e para além do binômio fora-dentro. Inclusão é a dimensão de 
convivência entre diferentes que as estratégias de acessibilidade, per se, 
isoladamente não têm. 

Temos uma conjunção de fatores que a partir da Resolução 
04/2009 do CNE/CEB definiu o público alvo da Educação Especial, 



208

os critérios para a oferta do AEE, a competência de professores/as das 
Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) para elaborar planos de ação 
e “articular” estratégias com todos/as docentes de modo a evitar a esco-
larização em espaços especializados. 

As Salas de Recursos Multifuncionais como “lugares” em que 
o AEE adquire identificação espacial “própria”, configuram-se objeto 
de pesquisa desafiador, uma vez que cada SRM representa um ganho 
pedagógico da estrutura escolar, na estrutura escolar e para a estrutura 
coletiva de escolarização. Mas como assegurar que um lugar próprio para 
o atendimento dos que são definidos como público alvo se mantenha 
como referência ao direito à diferença?

Lugares e espaços como categorias configuradoras das diferenças. 

A noção de público alvo que se tornou estruturante na Educação 
Especial, ao mesmo tempo em que possibilita organizar a governança 
de recursos e estabilizar interlocutores para serviços específicos, tam-
bém desafia os fundamentos da Educação Inclusiva à medida que 
suscita, no cotidiano escolar, permanentemente uma dúvida: trata-se de 
uma categoria que reconhece uma diferença ou que a instaura?

O AEE e as Salas de Recursos continuamente estão sob risco de 
identificação indevida como se fosse espaço à parte, que é uma percep-
ção errônea e disjuntiva corroborada pela igualmente equivocada noção 
de “população à parte” que a noção de público alvo algumas vezes pode 
suscitar.

Sempre se pode argumentar, aludindo a um contexto histórico 
específico, como foi o da tramitação e aprovação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, LDBEN 9394/1996, que com a categoria 
público alvo foi possível avançar politicamente, consolidar estratégias e 
definir parâmetros de execução orçamentária. Mas, simultaneamente, 
é também possível reconhecer que o repertório descritivo utilizado é 
permeável a argumentos de origem assistencial ou que são fortemente 
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marcados por sua histórica utilização no universo da saúde, facilitando 
uma subjetivação que legitima a percepção de população dentro da 
população que a escola muitas vezes produz, população essa definível a 
priori com base em perícias que “atestam” o direito ao serviço.

Enfim, que lugar é esse? 
Pedagogicamente, a resposta depende de um posicionamento 

político, ou seja, depende de reconhecer o AEE como ponto de par-
tida, não como ponto de chegada. A perspectiva que a Educação 
Inclusiva acrescenta à Educação Especial não se reduz a um esforço 
para prover com recursos, equipamentos e tecnologias assistivas um 
público alvo. Mas também, sem deixar de reconhecer a importância 
desses ganhos, é uma perspectiva que conta com o AEE para levar a 
efeito a “reinvenção do currículo” (BAPTISTA; HASS, 2019, p.3), o 
que passa, necessariamente, por refazer tempos, espaços e fluxos de 
toda a escola (FREITAS, 2022).

Baptista e Haas (2019, p. 20) propõem com densa argumentação 
o deslocamento do AEE da condição de lugar para a de espaço. Não se 
trata de simples troca de palavras. 

Pode-se deduzir da proposta dos autores que o deslocamento 
indicado diz respeito a romper com a condição de reduto reservado 
para alguns e reivindicar a condição de espaço da escola, expressão con-
creta da ação pedagógica que incide sobre currículo e se organiza como 
dispositivo pedagógico. Proponho considerar a questão acrescentando 
contribuições de fundo antropológico.

O objetivo desse acréscimo é o de recuperar o argumento que é 
devedor dos estudos críticos das deficiências (FREITAS, 2019) o de 
que essas nem sempre têm conteúdos passíveis de descrição com base 
em aspectos exclusivamente orgânicos. 

Faye Ginsburg e Rayna Rapp (2010; 2013) têm argumentos 
muito sólidos, que expressam contínua atividade de pesquisa, com os 
quais manifestam perplexidade diante da dificuldade que continuamente 



210

se mostra para reconhecer as deficiências no universo das diferenças. 
Afirmam, inclusive, que a categoria deficiência tem múltiplas configura-
ções conforme variam contextos culturais e estruturas econômicas. Mas 
é, sem dúvida, uma diferença sempre presente, em contínuo processo de 
reelaboração. Caracteriza a experiência do humano enquanto humano 
e não representa, absolutamente, uma exterioridade ao “conjunto dos 
perfeitos”. 

As especificidades do corpo e do intelecto têm o direito a rei-
vindicar o respeito e o reconhecimento à diferença que se especifica, 
mas também têm o direito ao desvelamento das estruturas e práticas 
“deficientizadoras” (FREITAS, 2021a; 2021b) que ensejam a experiên-
cia de “tornar-se” a personagem de determinada trama, como Stuart 
Hall ensina a pensar (HALL1990, 1992).

Analisar como o tema diferença ora é manejado de modo a 
engendrar percepções de inferiorização pessoal e social, ora é reivin-
dicado como expressão significativa do que plasma a identidade é um 
desafio que se apresenta de modo singular na experiência da pessoa com 
deficiência. E há, nesse sentido, um movimento pendular a ser feito. 

Primeiramente, o pêndulo deve alcançar um ponto de elucida-
ção que favoreça compreender que um reducionismo com efeitos muito 
destrutivos ocorre quando a pessoa é reduzida à condição de “produto do 
seu corpo”. Esta não é uma expressão qualquer. Foi utilizada por Claude 
Lévi-Strauss para reconhecer a importância da noção de “técnicas do 
corpo” desenvolvida por Marcel Mauss. E Lévi-Strauss mencionou o 
racismo para rejeitar (com base em Mauss) os efeitos dessa redução:

“(...) se opor aos preconceitos de raça, uma vez que, face às concep-
ções racistas que querem ver no homem um produto de seu corpo, 
mostrar-se-ia, ao contrário, que é o homem que, sempre e em toda 
parte, soube fazer de seu corpo um produto de suas técnicas e de 
suas representações” (Lévi-Strauss, 2003, p.15).



211

O pêndulo deve alcançar também outro ponto de elucidação, 
que diz respeito a rejeitar outro reducionismo, igualmente danoso, que 
consiste em retirar toda a materialidade da deficiência descrevendo-a 
de modo a promover o “desaparecimento do corpo” (Hugues; Pater-
son, 2017, p. 107), e nesse “vazio” suscitar um reducionismo discursivo, 
ou seja, inscrever a deficiência como discurso que permanentemente 
“inventa” a incapacidade do/a outro/a. 

Vou acompanhar, inicialmente, o primeiro movimento do pên-
dulo, para pensar a questão em termos relacionais e para brevemente 
lembrar a perspectiva que Stuart Hall propôs quando abordou os modos 
de “se tornar” uma personagem social. Na sequência, abordarei aspectos 
da “desaparição do corpo” mencionada acima. O primeiro movimento 
sugere abrir os estudos da deficiência às perspectivas da intersecciona-
lidade (FREITAS; SANTOS, 2021). Por que?

Grada Kilomba (2020) levou a efeito contundente crítica ao 
colonialismo, narrando episódios de racismo cotidiano. Sua obra é mais 
uma demonstração do quanto os muitos feminismos têm proporcio-
nado avanços teóricos e epistemológicos imprescindíveis aos estudos 
das identidades, das desigualdades, das diferenças e diversidades.

Para o que se discute aqui, é interessante destacar alguns recur-
sos analíticos importantes que ela utiliza para explicar as destrutivas 
experiências de racismo que enfrentou. Por exemplo, quando alude ao 
“racismo genderizado” (Kilomba, 2020, p. 93). Trata-se de um exemplo 
de como, em dada circunstância o racismo se faz, se mostra, se deixa ver, 
se deixa escutar.

A autora recorre algumas vezes à fortuna crítica de Stuart Hall 
para reforçar os próprios argumentos. Por exemplo, quando se vale da 
perspectiva de Hall (1996) para perguntar “como raça entra no campo 
de visão?” (Kilomba, 2020, p. 115).

Essa questão é de vital importância para pensar a presença da 
pessoa com deficiência na escola que é, por princípio, uma forma social 
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da educação em moto contínuo de homogeneização de procedimentos. 
A produção da similaridade entre pessoa e lugar, a equiparação, no caso 
entre AEE/SRM e criança/jovem com deficiência, está sujeita a pro-
duzir um efeito redutor: está lá porque não é, porque não tem, porque 
não consegue. 

Vou usar aqui, com certa liberdade, os termos que Grada 
Kilomba recupera da obra de Stuart Hall para trabalhar com o conceito 
de “campo de visão” (Hall, 1996; Kilomba, 2020, p.115). Trazendo o 
conceito para o contexto aqui analisado, pode-se reconhecer que a defi-
ciência entra em cena, passa pelo “campo de visão”, quando se desloca 
a ausência, a ineficiência, a impossibilidade. Entra em cena, adentra o 
campo de visão quando o olhar procura por incompletudes.

Desde quando foi concebido o AEE não é isso, não quer ser isso, 
mas cabe reconhecer que permanentemente corre o risco de participar 
dos jogos de marcação da diferença como se esta ao ser demarcada 
expressasse a entrada em cena da presença improvável. Se Stuart Hall 
detalhou quando e como ele “se tornou negro” (HALL, 2000), o fez 
com base numa perspectiva que se referia à experiência vivida como 
inseparável desse “tornar-se”.

Voltamos aqui à pergunta feita ao início, que diz respeito a inda-
gar: o AEE reconhece ou instaura uma diferença? Trata-se de uma 
questão que pode ser adensada acrescentando a perspectiva de Erving 
Goffman a respeito.

A abordagem de Goffman, na realidade, se desdobra num potente 
repertório analítico que foi percebido no âmbito de alguns estudos crí-
ticos da deficiência e esta abordagem proporcionou acesso a pelo menos 
três dúvidas de ordem metodológica, a meu ver imprescindíveis, para 
analisar determinadas experiências vividas no chão da escola, na pers-
pectiva da pessoa com deficiência. Essas dúvidas elucidam, a seu modo, 
os riscos da equiparação entre pessoa e lugar.
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A primeira dúvida diz respeito à finalidade dos espaços especí-
ficos. Em relação ao efeito redutor comentado acima, que muitas vezes 
acompanha os modos de interpretar a participação na Sala de Recursos 
Multifuncionais, por exemplo, (está lá porque não é, porque não tem, 
porque não consegue). Goffman perguntaria se a pessoa está lá porque 
não é, porque não tem, porque não consegue, ou se ela não é, não tem, 
não consegue por que está lá? (GOFFMAN, 2011; 2012).

A segunda dúvida, diz respeito àquilo que esperamos concreta-
mente da pessoa, ou seja, as expectativas que efetivamente alimentamos 
em relação ao trabalho a ser feito. O autor sugere um exame detalhado 
das nossas próprias ações, descrições e prescrições para verificar se 
estamos abordando uma “identidade real” ou uma “identidade virtual” 
daquele/a que é abordado/a, falado/a, apontado/a (GOFFMAN, 2000).

Certas personagens são pressupostas com expectativas que 
dizem respeito não à pessoa em si, mas a uma identidade virtualmente 
construída com generalizações sem corpo, o que ocorre, por exemplo, 
quando não se percebe que a abordagem está incidindo não sobre a 
escolarização de uma criança cega, mas sim (e exclusivamente) sobre “a 
cegueira” (GOFFMAN, 2014). 

Goffman antecipa em pelo menos quatro décadas uma perspectiva 
crítica que ganhou materialidade conceitual no início na passagem do 
século XX para o século XXI com a categoria “capacitismo” (MELLO, 
2016). Este, o “capacitismo” decorre da descrição da pessoa com defi-
ciência sempre tomando por ponto de partida o corpo da pessoa sem 
a deficiência. Contabilizada a “capacidade que falta”, elabora-se uma 
identidade que é um todo decorrente da “parte ou função ausente”. O 
que ganhou força analítica e potência política com a palavra “capaci-
tismo”, em Goffman se ensaiava com a noção de “identidade virtual”.

A terceira dúvida é crucial para a discussão aqui proposta. Diz 
respeito à convivência com “o diferente e sua diferença” o que, por sua 
vez, diz respeito à razão de ser da Educação Inclusiva.
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Insisto ad nauseam que a Educação Inclusiva ocorre quando 
já estamos juntos, que não é uma dimensão do acesso, mas sim uma 
dimensão da convivência, da ocupação plena, conjunta, recíproca do 
mesmo espaço. 

A dúvida que Goffman suscita está relacionada ao uso corrente 
da noção de invisibilidade para se referir à condição que algumas perso-
nagens têm em determinadas tramas. Isso tem considerável importância 
para a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva porque 
o autor considera, no que toca à pessoa com deficiência, que a experiên-
cia da “presença ignorada” (Goffman, 2013) é mais condizente com as 
cenas concretas em que alguns não conseguem “pegar o olho” do outro. 

Esse expressivo jogo de palavras, alusão ao encontro entre faces 
que reciprocamente reconhecem a presença outro, elaborada numa 
densa antropologia dos jogos faciais, desponta quando o autor compara 
o encontro entre olhares com a conquista da atenção.

A alusão feita ao início àqueles/as que estão submersos na con-
junção temporal “enquanto”, que são interpretados como se fossem 
demandantes de “atividades paralelas” enquanto a escola funciona (que 
têm, portanto, direitos educacionais efetivamente negados ou negligen-
ciados), diz respeito àqueles/as que não são exatamente invisíveis, mas 
sim (nem sempre, mas muitas vezes) considerados como se fossem de 
um lugar mais adequado do que aquele que está sendo compartilhado. 
São ignorados porque a atenção é reservada àqueles que devem lidar 
“especificamente com a deficiência”.

Vou ao segundo movimento do pêndulo.

Pelo não desaparecimento do corpo.

Foi no âmbito de uma pesquisa etnográfica, dedicada à obser-
vação de crianças que estavam em atividade em Sala de Recursos, 
especificamente de uma criança que apresentava expressiva redução de 
mobilidade, que uma manifestação docente expôs um modo de reagir 
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à presença de pessoas com deficiência na escola comum que impregna 
o cotidiano com expectativas, por assim dizer, destrutivas. A profes-
sora afirmou que “aquilo que a natureza errou a escola não conseguiria 
consertar”. 

Na ocasião, de modo entremeado, duas reações se apresentaram 
na mesma fala e produziram um efeito barreira de difícil transposição. 
A primeira reação expressava inconformidade quanto à presença em si 
da criança, insistindo que qualquer avaliação demonstraria o “déficit de 
resultados” das ações que até então foram levadas a efeito. A segunda 
reação expressava inconformidade com “um modo de ver” que, segundo 
ela, “acha que tudo é social”. 

Uma espécie de territorialização do argumento se mostrou na 
sequência com a sugestão de que “uma boa aula de biologia poderia 
ajudar a entender o que acontece ali…” (na SRM”) e “as aulas de psico-
logia, de pedagogia… podem ajudar a entender o que acontece lá” (na 
sala de aula). 

Insinuava-se que pressupostos da Educação Inclusiva des-
consideravam as bases orgânicas da aprendizagem e, no bojo dessa 
“desconsideração”, seus defensores foram descritos como pessoas que 
“misturam temas” e não entendem que a criança com deficiência “pre-
cisa de um especialista”. 

No ponto de chegada dessas opiniões foi possível recolher uma 
espécie de conclusão que se supunha pedagógica e se considerava empi-
ricamente sustentada. Isso porque a crítica à Educação Inclusiva se 
apresentava com uma lógica que organizava pré-requisitos para ensinar 
e aprender. No que diz respeito à criança com deficiência o pressuposto 
assim se delineava: “se não entender que essa pessoa é diferente, não 
vamos a lugar nenhum”.

Duas palavras chave desse ecossistema se tornam audíveis, as 
palavras especialista e diferente. E é importante não perder a oportu-
nidade para dialogar com quem expressa os pontos de vista expostos 
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acima, ainda que o mais simples fosse simplesmente indicar que esse 
modo de pensar da professora contém justamente aquilo que a perspec-
tiva da Educação Inclusiva quer ajudar a superar.

A Educação Inclusiva não participa de um processo interessado 
em “comprovar” para a Educação Especial que as incapacidades e os 
impedimentos nunca estão presentes ou são “sempre” elaboração dis-
cursiva. O “desaparecimento do corpo” tal como mencionado acima 
(Hugues; Paterson, 2017, p. 107) diz respeito a esforços interpretativos 
que mais dificultam do que fortalecem a Educação Inclusiva. 

Marques (2019, p.13), em exemplar etnografia com crianças 
com doenças crônicas neurológicas, acolheu a densa recomendação de 
Ortega (2007) que, ancorado na fenomenologia de Maurice Merleau-
-Ponty (1999; 2000), defendeu uma “antropologia mínima do corpo” 
que possa nos proporcionar compreender a materialidade inerente a 
esse corpo, sua corporeidade. 

Acompanhando situações em que se conjugavam reduções de 
mobilidade com os chamados “déficits cognitivos e comunicacionais”, 
a autora percebeu que Ortega (2007) estava abrindo divergência em 
relação aos “construtivismos sociais” que, na companhia das “tecnobio-
medicinas” apresentam o corpo como permanente e flexível objeto em 
(re)elaboração, negando, a seu ver sua materialidade, propondo simples-
mente que as deficiências “desaparecem” com “outro modo de olhar”, 
com “outro conjunto de atitudes”. A objeção de Ortega (2007) é impor-
tante e deve ser levada sempre em consideração.

A Educação Inclusiva não nega (ao contrário, afirma) que as 
deficiências são construções sociais, mas o faz sem recusar, diminuir ou 
ignorar o “corpo concreto”, as corporeidades (MERLEAU-PONTY, 
1999; 2000) e, principalmente, sem abrir mão de dois pressupostos 
estruturantes de sua razão de ser.

Refiro-me ao pressuposto que demonstra a intenção de colocar-
-se na perspectiva da pessoa com deficiência e, enfaticamente, o segundo 
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pressuposto que consiste em deslocar o foco da abordagem pedagógica 
da parte para o todo, da deficiência para o processo, da terapêutica para 
o fluxo geral da escolarização como experiência em comum, experiência 
essa que não faz da diferença um pretexto para inibir ou impossibilitar 
a convivência.

O conceito com o qual a Educação Inclusiva acolhe a noção 
de construção social é o já mencionado conceito de “deficientização”. 
Ou seja, a Educação Inclusiva também diz respeito a reconhecer que 
estruturas, práticas e naturalizações “deficientizam” corpos e intelectos 
(quaisquer e especialmente alguns com características específicas). Por 
isso, o que se recusa (em termos antropológicos) e a noção de deficiên-
cia como “essência”. 

Todo o interesse analítico se redireciona para compreender a 
experiência de “tornar-se” (HALL, 2000) a personagem que não con-
segue, não faz, não tem. Trata-se de perguntar: - que experiência é essa 
de sempre “entrar no campo de visão” (HALL, 1990; 1992; 1996) como 
incompletude que passa?

O que é construção social é o “capacitismo”, pois concretamente 
alguns se tornam incapazes de realizar determinadas tarefas. Uma das 
mais representativas antropólogas da deficiência é, ela mesma, mulher 
surda e argumenta com densidade que efetivamente não tem a capaci-
dade de “ouvir com o ouvido” (MELLO, 2016). 

É possível celebrar a recepção da obra de Michel de Certeau 
(2000) que reverbera direta e indiretamente em muitos estudos críti-
cos da deficiência que, com a base argumentativa do autor, reconhecem 
que o “cotidiano se “(re)inventa permanentemente”, isso se dá porque 
no universo das deficiências temos corpos que enxergam com as mãos, 
outros que escutam com os olhos, outros que falam com gestos e sinais 
e assim por diante. Analiticamente, se constata a (re)construção dos 
corpos em bases radicalmente distintas daquelas que apontam nesses 
mesmos corpos construídos, reinventados, os indícios de anormalidade.



218

E é necessário também reconhecer a potência crítica e criativa 
dos argumentos de Donna Haraway (2000) que afirma que temos, no 
cotidiano, uma “nova carne” (talvez de metal, talvez de engrenagens). 
Ela faz, inclusive, alusão ao “ciborgue”, o corpo que se refaz.

Mas o objetivo da autora não é o de fazer “desaparecer o corpo”, 
mas sim alertar, especialmente às análises feministas que têm seu traba-
lho como referência, a respeito da importância de prosseguir recusando 
a “essência do corpo da mulher”, recusando simultaneamente o essen-
cial “corpo natural” que possibilita “reconhecer” a mulher.

A metáfora do ciborgue objetiva lançar mão da construção, da 
montagem e da remontagem (p. 61) como indicativos de que a mulher 
não corresponde a uma essência instituída pela natureza. Mas, para 
além disso, a autora acrescenta dois argumentos fundamentais para o 
que está no centro da análise neste capítulo.

Haraway argumenta que o uso da metáfora do ciborgue, do 
corpo que se (re)faz, com a intenção de demonstrar a impropriedade 
de se considerar que cada qual resulta de uma “essência projetada pela 
natureza”, não pode ser um recurso para bloquear a categoria diferença 
(p.55-57).

Ela critica, nesse sentido, a expectativa marxista de “eliminar 
toda a diferença” como critério de análise com o pretexto de recusar 
(corretamente) a noção de essência. E também dá um passo ousado, 
mas a meu ver fértil e necessário, afirmando que esse corpo (re)feito 
“não está sujeito à biopolítica de Foucault” (p.63). Não se trata de recu-
sar determinismos orgânicos com determinismos discursivos:

(...) arriscamos cair em uma diferença ilimitada, desistindo da 
complicada tarefa de realizar conexões parciais, reais. Algumas di-
ferenças são lúdicas; outras são polos de sistemas históricos mun-
diais de dominação. ‘Epistemologia’ significa conhecer a diferença 
(Haraway, 2000, p.58). 
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O que o segundo movimento do pêndulo tocou?

Trata-se do corpo concreto, potência permanente que não é esta-
bilidade da essência natural (HARAWAY, 2000); não é o resultado de 
profecias genômicas (McKINNON, 2021); não é simplesmente o con-
trário da normalidade (DAVIS, 2010), tampouco elaboração discursiva 
(ORTEGA, 2005; 2007). 

Trata-se, no campo aqui delimitado, do corpo que concreta-
mente não consegue levar a efeito um “conjunto de tarefas tomadas 
como naturais” (McDERMOTT, 2010). Impossível compreender esse 
“não conseguir” sem as especificidades desse corpo. Mas também é 
impossível compreender esse “não conseguir” sem considerar a trama 
deficientizadora em que os tempos e os espaços estão enredados.

A diferença não é um atributo mensurável em um corpo. A 
especificidade perceptível na presença que “adentra o campo de visão” 
projeta um direito a ser preservada por dentro da relação intersubjetiva 
entre “todas as diferenças”. Não se trata da “diferença dele/a”, mas da 
“diferença que se constrói entre nós”. Nós todos/as nos compomos sis-
têmica, interativa e reciprocamente.

Aquele corpo concreto que se torna o corpo com deficiência vive 
a trama igualmente concreta do que é específico em sua experiência de 
dor e impedimento; em sua modulação de desempenho e em suas pos-
sibilidades responsivas. Tudo isso se dá “em relação a” tempos, espaços e 
personagens que coabitam os mesmos cenários.

Considerações finais.

O direito à diferença é fundamental no combate à desigual-
dade. Diferença, porém, tem sido muitas vezes apropriada de modo 
a tornar-se palavra-chave na marcação social de pessoas identificadas 
como “incompatíveis” com o desempenho esperado no moto contínuo 
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de instituições com lógicas operacionais densamente sincronizadas e 
sincronizadoras (FREITAS, 2011).

Com a categoria diferença, por exemplo, o espectro destrutivo 
da educação compensatória abordou crianças pobres como se expres-
sassem uma “diferença”, resultante de um reducionismo social que 
afirmava que provinham de realidades com “privação cultural” e teia 
parental desprovida de vocabulário mínimo para “dar suporte” àquilo 
que denominavam de “aprendizagem mínima”. Aquelas crianças eram 
consideradas “diferentes, porque pobres” (KRAMER, 1990).

Com particularidades que podem ser pormenorizadas (GOULD, 
2000) o histórico dos testes de inteligência ou o uso da psicologia das 
diferenças individuais para respaldar avaliações de base “cognitivista” 
(FREITAS, 2018) são também exemplos de apropriação da categoria 
diferença.

São exemplos de uma apropriação perversa, usada para defender 
argumentos com os quais a diferença é isolada como matéria descritiva 
e descritível, mensurada e mensurável com recursos que estabelecem o 
“diagnóstico” para a dificuldade em realizar aquilo que “todos” conse-
guem e indicada como “explicação natural” para as impossibilidades da 
pessoa.

O AEE em sua materialidade e com suas configurações pró-
prias, como as Salas de Recursos, por exemplo, não pode ser reduzido 
à condição de “lugar dentro do lugar”, o que acontece com um modo 
peculiar de marcar a diferença. Tampouco pode ser considerado decor-
rência “natural” do registro prévio da impossibilidade de alguns, reduto 
de um público alvo.

O AEE é um dispositivo pedagógico da escola para lidar com 
tempos e espaços atinentes aos saberes e fazeres com todos/as. E, nesse 
sentido, a menção a especialidades e professores especialistas quando 
se apresenta e se legitima não deve ser entendida como evocação da 
diferença para justificar impossibilidades advindas do não conseguir de 
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alguns. O que está sempre em questão é garantir que diferença e igual-
dade não sejam tratadas com base dicotômica e polarização destrutiva.

A Educação Inclusiva não desconsidera as bases orgânicas que, 
afinal de contas, também dão a seu modo inteligibilidade à vida, em sua 
complexidade. Mas, antes de tudo, se filia a modos de pensar que reco-
nhecem a experiência de “tornar-se”, o que diz respeito a compreender 
que a elaboração do humano em todos nós é um processo que enreda 
o mundo com o corpo, no corpo e pelo corpo. Sua palavra-chave é a 
“convivialidade”.

Se o AEE é um direito consubstancial à convivência escolar não 
pode ser conduzido como se fosse, em si mesmo, um agente deficien-
tizador. Em respeito à diferença, o AEE como espaço escolar deve ser 
exatamente o contrário disso.
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8. “POR QUE ISSO NÃO PASSA?”: EXPERIÊNCIAS 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM IDADE 
ESCOLAR COM DERMATITE ATÓPICA

      Katerina Volcov

“A doença como vida, já vi outras vezes, a importância 
possível, a existência, enfim”.

Adélia Prado

“Eu era pequeno. Tinha seis...não, acho que oito anos. 
É isso mesmo, oito anos. Contei agora. Lembro que eu 

tinha muito medo. Tinha medo de correr descalço na 
grama. Mamãe tinha medo que eu morresse”. 

Svetlana Aleksiévitch

Introdução

É possível que uma considerável parte das pessoas da cidade 
de São Paulo já tenha passado pela situação de ter sido picada por 
algum mosquito e, consequentemente, tenha sentido coceira no local 
da picada. Após esse momento, também é provável que uma leve ou 
proeminente erupção cutânea tenha surgido. Mais alguns minutos após 
a ocorrência da picada, é factível que, aos poucos, a comichão tenha se 
esvaído deixando apenas uma marca na pele. Trata-se de uma situação 
bastante comum nos dias atuais. Porém, nem toda coceira na pele é 
sinal de ataque de um mosquito: pessoas com dermatite atópica coçam-
-se, independentemente se houve ou não picada de inseto e, em muitos 
casos, as erupções cutâneas e o prurido são tão intensos que fazem com 
que a pele fique ferida e infeccionada. 
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A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória da pele, 
não contagiosa, de etiologia multifatorial, com a ocorrência de seus pri-
meiros episódios críticos na infância, sendo um dos tipos mais comuns 
de alergia dermatológica (CAMPOS, 2017; GUILLEN et al, 2021). A 
DA caracteriza-se por pele seca, erupções cutâneas que coçam, lesões e 
crostas como consequência dos pruridos. No caso de crianças e adoles-
centes, a pele pode ficar literalmente em ’carne viva’, fazendo com que 
a/ o paciente necessite de hospitalização por dias ou semanas para que 
seja estabilizada a infecção e seja revertido o quadro alérgico.

A partir de uma perspectiva antropológica, o presente artigo 
apresenta resultados da pesquisa de pós-doutorado1 realizado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) junto a crianças e adolescentes com dermatite 
atópica moderada à grave atendidas no Ambulatório de Alergia e Imu-
nologia pediátricas da mesma universidade.

Os percursos existenciais de crianças e adolescentes com DA 
acompanhados pelos (as) seus/ suas responsáveis e suas relações sociais 
na escola e no ambiente ambulatorial, além das práticas de conhecimento 
infanto-juvenis e maternais quanto à dermatite e respectivos autocuidados 
com a pele realizados pelos/as afetados/as pela DA visando uma maior e 
melhor compreensão da problemática que envolve as/ os adoecidos e seu 
entorno familiar é o que objetiva esse texto nas próximas páginas.

Etnografia com crianças e adolescentes cronicamente enfermos

Foi a partir de janeiro de 2018, que comecei a frequentar o 
Ambulatório de Alergia e Imunologia Pediátrica da Universidade 
Federal de São Paulo a fim de acompanhar crianças e adolescentes com 
dermatite atópica com o foco na compreensão das expectativas de esco-

1 A pesquisa teve o apoio financeiro da CAPES por meio da bolsa PNPD (Programa 
Nacional de Pós-Doutorado), foi aprovada pelo Comitê de Ética da UNIFESP sob 
o No. 2.481.763 e seguiu os princípios éticos das pesquisas em Ciências Humanas e 
Sociais, do CEP/CONEP, Resol7ução No. 510, de 7 de abril de 2016.
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larização desse grupo específico. O intuito era entrevistar crianças2 em 
idade escolar, além de seus responsáveis legais.

Duas vezes por semana, às terças-feiras à tarde e às quintas-feiras 
pela manhã, dirigia-me ao ambulatório. Caminhava de minha casa até 
a estação de metrô Vergueiro, tomava o transporte subterrâneo, descia 
na estação Santa Cruz3 e caminhava pela rua Pedro de Toledo até a Rua 
dos Otonis, local onde está o ambulatório.

De janeiro a novembro de 2018, 184 crianças5 diagnosticadas 
com dermatite atópica moderada à grave e suas mães6 e/ou responsáveis 
compartilharam comigo suas experiências com a enfermidade na sala 
da enfermaria do ambulatório. 

Para as exigências do Comitê de Ética da Unifesp, foi necessário 
informar a metodologia a ser empregada. Nesse caso, foi apresentado 
no projeto de pesquisa que seria realizada uma etnografia. Contudo, 
ainda que seja possível dizer que a etnografia é um método de pesquisa 
a fim de facilitar a explicação metodológica às instâncias acadêmicas, é 
sempre profícuo recordar as palavras da antropóloga e professora Mariza 
Peirano, na conferência proferida nas comemorações dos 40 Anos do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRGS, em 
2014. Ela nos traz uma argumentação substancial de que “Etnografia 
não é método”, ou ainda como ela mesma provoca “quando é que 
aprendemos que “estranhar” é uma ferramenta fundamental na pesquisa 
antropológica? E o que significa, no fundo, esse estranhamento?” 

2 Tomaremos como referência etária de criança conforme o dispositivo legal da Con-
venção dos Direitos da Criança em que criança é o sujeito menor de 18 anos.

3 A estação Hospital São Paulo foi inaugurada no dia 28 de setembro de 2018.

4 Além do número citado, outras quatro jovens com idades entre 18 e 19 anos acome-
tidas de dermatite atópica moderada à grave relataram suas vivências com a dermatite 
atópica. Todas e todos os participantes da pesquisa foram informados sobre os objetivos 
da investigação e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

5 Neste documento é considerada criança todo ser humano menor de 18 anos con-
forme a Convenção dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas. 

6 Quando o relato tiver sido feito por outro responsável que não a mãe, haverá indi-
cação no texto. 
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(PEIRANO, 2014, p. 379). Como se apre(e)nde a olhar algo de forma 
distinta, a partir de uma cotidianidade que nos é dada pelo mundo? 

A antropóloga nos esclarece de que a tal ideia de “método etno-
gráfico” não é simples, porque a partir do momento em que se busca 
compreender algo, seja esse algo distinto e/ou exótico, fora do nosso 
microuniverso diário, ou até mesmo comum e diário, mas que não o 
vemos como excêntrico e/ou extravagante (daí a complexidade), é a 
curiosidade e a busca de um entendimento como fios condutores que 
nos torna pesquisadores em nosso próprio contexto social. A empiria da 
etnografia em que tudo é passível de análise, isto é:

(...) eventos, acontecimentos, palavras, textos, cheiros, sabores, tudo 
que nos afeta os sentidos –, é o material que analisamos e que, para 
nós, não são apenas dados coletados, mas questionamentos, fonte de 
renovação. Não são “fatos sociais”, mas “fatos etnográficos”, como 
nos alertou Evans Pritchard em 1950 (PEIRANO, 2014, p.380).

Assim, quando se trata de desenvolver uma etnografia junto a 
crianças adoecidas em um ambiente ambulatorial, a situação sugere 
matizes de sensibilidade que, muitas vezes, não são verbalizados, mas 
percebidos por gestos, olhares, silêncios e, principalmente, pela situação 
de saúde que envolve os e as interlocutoras. Exige, prioritariamente, 
àquilo que denominei como o sentido solidário da partilha (VOLCOV, 
2019), que ocorre quando, frente a um contexto de vulnerabilidade 
física e/ou emocional de nossa interlocutora, é exigido da pesquisadora 
uma presença que envolve atenção e respeito ao momento singular da 
existência do outro, além de flexibilidade emocional e social diante da 
circunstância em si. Como nos coloca Oliveira (2006, p.18), em uma 
etnografia, é imprescindível que a percepção e o pensar caminhem sin-
cronizados a partir das nossas faculdades sensoriais. Desse modo, 

Esse fluxo de sentido solidário não é algo que pode ser visto e avalia-
do quantitativamente. Ao contrário, o sentido solidário exige a per-
cepção das sutilezas e das tonalidades afetivas que compõem aque-



229

les corpos e a localização desses corpos em um espaço geográfico 
específico. A percepção do estado em que se encontram os nossos 
informantes enfermos requer a observação astuta de detalhes daque-
le momento particular do existir e o respeito ao tempo do outro que 
se está à frente. (...) . O sentido solidário só acontece quando se está 
sendo si próprio e há tempo disponível para se acompanhar o infor-
mante. O respeito ao estado em que me encontro é pressuposto para 
o contato com o outro, assim como o respeito ao outro é referência 
para que eu possa entrar em contato com esse alguém. Desse modo, 
essa (possível) troca genuína reivindica cuidado na aproximação com 
a criança adoecida e seus responsáveis (VOLCOV, 2019, p.420-1).

Sem um manual de regras pré-estabelecidas, a etnografia 
demanda(ria) um contato que prescinda de hierarquizações, ainda que, 
subjetivamente, os papeis de cada ser presente no contexto da inves-
tigação seja carregado de sua bagagem prévia, visto que cada um já é 
um ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2002) para que as coisas/ os entes 
se mostrem como são. Desse modo, de uma perspectiva fenomenoló-
gica heideggeriana e, com foco na compreensão das relações sociais que 
adoecidos crônicos vivenciam em seu dia a dia, todo pesquisador se 
vê “jogado em um campo existencial marcado por historicidade. Este 
campo, por sua vez, é o nome do truque que nos retira de saída de nossa 
indeterminação ontológica inicial” (CASANOVA, 2017, p.39-40). 

Por isso,

Pensar de maneira fenomenológica implica suspender todos os po-
sicionamentos prévios em geral e se manter rigorosamente preso 
ao acontecimento intencional originário. Em meio a tal posiciona-
mento, o decisivo é jamais inserir nada na exposição que não seja 
estabelecido como correlato sintético co-originário de tal aconteci-
mento (CASANOVA, 2017, p.40).

Nessa direção, a atuação em campo solicita da pesquisadora a 
atenção ao que é possível de ser visto e ouvido para, posteriormente, ser 
descrito hermeneuticamente por meio da linguagem escrita. Portanto, 
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os ânimos, os humores, as risadas, as lágrimas, os cheiros, as feições de 
surpresa, as interrogações e os modos de ser como se é e de se fazer o 
que se faz podem ser compreendidos a partir dos termos da linguagem. 

Realizar uma pesquisa qualitativa na área de Ciências Humanas 
e Sociais em interface com a Saúde é estar aberto ao fluxo contínuo de 
acontecimentos, tendo em vista de que o encontro entre pesquisadora 
e interlocutores oferece experiências etnográficas (MAGNANI, 2009), 
pois cada um(a) ao seu modo traz consigo toda sua bagagem historici-
zada, concomitante ao fato de que o devir está sempre presente nesse 
mesmo encontro, revelando realidades e modos de existir singulares, 
em especial, quando se trata de crianças e adolescentes cronicamente 
enfermos e seus respectivos entornos.

O cotidiano ambulatorial: a equação “pesquisadora x médicas/ 
residentes x pacientes com DA”

O dia 9 de janeiro de 2018 marca minha primeira vez no ambu-
latório, um não-lugar (AUGÉ, 2012) voltado à saúde. De acordo com o 
pesquisador francês, “os não-lugares são tanto as instalações necessárias à 
circulação acelerada de pessoas e bens quanto os próprios meios de trans-
porte ou os grandes centros comerciais, ou ainda os campos de trânsito 
prolongado onde são alojados os refugiados do planeta” (idem, p. 37). 

Minha ida ao local se deu por conta da minha apresentação à 
responsável pela logística local de atendimento. Fazia um imenso calor 
naquele dia e o sobrado geminado que abriga os serviços de imunolo-
gia e alergia estava cheio de crianças e seus responsáveis, tanto dentro 
quanto fora da casa, incluindo pessoas aguardando na calçada enquanto 
fumavam um cigarro, aguardando serem chamados para o atendimento.

Na porta, uma menina com cerca de cinco anos pintava com 
tinta guache um papel. A mãe parecia extenuada e pediu para a criança 
se limpar e abaixar a roupa. Ali, à espera, notei que as pernas, braços 
e rosto da menina estavam todos marcados com feridas abertas. De 
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chinelo e calça comprida, a criança tinha arregaçado as calças, mas a 
mãe tinha pedido para abaixá-las. Tentei um começo de prosa com a 
mãe e a menina, mas não obtive sucesso. Meu contato com elas acabou 
ocorrendo cerca de 15 dias depois.

Dentro da casa, a recepção estava apinhada de gente. Todas as 27 
cadeiras divididas em três fileiras com três cadeiras em cada lado que com-
punham o mobiliário “de espera” estavam ocupadas. De pé, havia outras 
mulheres e crianças também. Nenhum ventilador havia no local, apenas 
um filtro de água próximo a uma das duas janelas para circulação do ar, 
sendo que uma delas – a mais distante da recepção - estava semifechada.

Atrás do recepcionista, um rapaz que recebe as fichas de enca-
minhamento para o atendimento, um quadro de avisos de cortiça com 
diversos cartazes compunha a cena. Além disso, duas das paredes da 
recepção contavam com duas placas significativas: uma com informa-
ções institucionais da Unifesp com nomes do reitor, do professor titular 
responsável pelo equipamento, data de inauguração, entre outros dados; 
e, na outra, uma placa de agradecimento à Nestlé Nutrition, Glaxo 
SmithKline e AstraZeneca7, pelo “apoio indispensável para a viabili-
zação deste ambulatório”, com data de janeiro de 2011. Uma caixa de 
papelão vazia e dobrada servia como carpete de entrada. Esperei cerca 
de uma hora a chegada da médica que havia marcado comigo às 13h.

Quando conversei com a responsável pela minha entrada e per-
manência no ambulatório para a realização da pesquisa e para que ela 
pudesse assinar as devidas autorizações e os documentos para o Comitê 
de Ética da Unifesp, ela me indicou que os dias com maior fluxo de 
atendimento de crianças com DA moderada e grave eram as terças e 
quintas-feiras. Seriam esses dias que eu deveria estar lá para que ela me 
indicasse quem seriam esses pacientes e mães e pais cuidadores.

Importante salientar que, por conta da dermatite atópica ainda 
ser desconhecida por parte da comunidade escolar, devido ao fato de 

7 Empresas farmacêuticas e do ramo alimentício.
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não ser uma doença amplamente divulgada pelos meios de comuni-
cação, somando-se ao estigma que acomete os pacientes e esses não a 
mencionarem em seus locais de aprendizagem e/ou convívio, buscou-
-se encontrar os sujeitos da investigação em local onde é realizado o 
tratamento. Em uma escola pública ou privada, detectar quem são as 
crianças que contam com o diagnóstico grave ou moderado seria bem 
mais difícil, visto que as crianças escondem suas marcas atrás de man-
gas e calças compridas e, quando em período de crise, estão ausentes da 
escola. Por isso, a pesquisa teria de ser realizada em um serviço de saúde.

Assim, duas vezes por semana, estive em contato com o público 
usuário dos serviços do ambulatório, entrevistando crianças, adolescen-
tes e seus responsáveis no intuito de compreender as expectativas de 
escolarização a partir de suas trajetórias com a doença e de seus respec-
tivos cotidianos, o escolar e o ambulatorial. As entrevistas aconteciam 
na enfermaria do ambulatório e as crianças e adolescentes foram sendo 
encaminhados a mim por meio da atuação da médica-chefe do ambu-
latório, nas primeiras semanas. 

Alguns avisos em papel informando sobre testes Prick8 e que 
ali era a enfermaria estavam colados na parede, além de uma fileira de 
três cadeiras, uma carteira escolar, um cesto de lixo, uma maca e uma 
balança de modelo antigo não-digital compunham esse ambiente. Na 
sala da enfermaria havia também uma pia com gabinete onde são guar-
dadas pastas, seringas, documentos e materiais necessários do serviço. 
Sobre a pia há um lixo para material hospitalar, uma espécie de mini 
gabinete/ caixa na qual se encontram algodão e as seringas para uso da 
vacinação contra alérgenos. 

A sala chamou a atenção logo de início por ter as paredes mofa-
das e descascadas. Em algumas ocasiões, muitos pernilongos rondavam 
pela sala e tive de fazer uso de repelente. Também encontrei formigas 
andando pelo chão da enfermaria. 

8 Trata-se de um teste cutâneo de leitura imediata que objetiva detectar quais alérge-
nos o indivíduo é sensível.
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Às quintas-feiras pela manhã, crianças junto às suas mães se 
dirigem ao ambulatório para que as primeiras tenham a aplicação de uma 
vacina manipulada em laboratório9. Essas crianças não necessariamente 
têm dermatite atópica, mas possuem uma alergia imensamente grave. 

Durante esse período em que estive na enfermaria, pude saber da 
existência de casos de quase morte por picadas de formiga, alergias gra-
víssimas à poeira e a ácaros que causaram conjuntivite fortíssima e que 
quase cegam uma adolescente e ouvi sobre a alergia a certos alimentos 
como leite, kiwi, morango e até mesmo alergia à grama. As narrativas 
relatadas pelas mães traziam sempre o susto da descoberta, certa intui-
ção da parte delas de que algo diferente acometia o filho e o alto custo 
do investimento nas tais vacinas manipuladas10 na tentativa de que a 
criança pudesse ter uma vida ‘normal’. Porque pode-se imaginar que, se 
um menino de oito anos tem alergia a formiga, alguns passeios escolares 
em parques, por exemplo, podem ser um grave risco à saúde, podendo até 
causar a morte. Muitas dessas crianças jamais fizeram um passeio escolar.

Então, estar em um ambiente úmido e propenso à proliferação 
de fungos, encontrar formigas caminhando no solo da enfermaria ou 
ser picada por um mosquito para quem tem DA pode ser algo deses-
perador. Porém, o fato de encontrar tais insetos no local não significava 
de que não houvesse limpeza. Ao contrário, a moça que realizava o 
serviço estava sempre com vassoura, rodo e balde em mãos, passando 
e limpando o piso e os banheiros com bastante frequência. Uma moça 
bastante simpática, inclusive, sempre sorridente, que era uma das poucas 
que me cumprimentavam, diversamente de boa maioria das residentes 
que atendiam aos pacientes, ainda que eu sempre dissesse bom dia a 
cada um(a) dos passantes por ali. 

Era curioso notar que auxiliares de enfermagem ou a moça da lim-
peza me cumprimentassem, mas a maioria das residentes de Dermatolo-

9 Essas vacinas manipuladas não são disponibilizadas pelo SUS / Ministério da Saúde.
10 Essas vacinas manipuladas não são disponibilizadas pelo SUS / Ministério da Saúde.
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gia não. Além disso, diga-se de passagem, talvez eu fosse uma das únicas a 
entrar no ambulatório dizendo bom dia às pessoas que estavam ali desde 
às seis horas da manhã para serem atendidas a partir de quando as resi-
dentes e as preceptoras ali estivessem, geralmente, às oito horas.

Estive algumas vezes na porta de entrada a observar o movimento 
daqueles que chegavam para serem atendidos e notei que médicos e 
residentes não cumprimentavam ninguém, com raras exceções cum-
primentavam a mim, pois entravam de olhos baixos, resolutos e assim 
passavam pela “galera” amontoada na porta de entrada e se dirigiam 
para suas respectivas salas. 

A assimetria entre o que se pressupõe do poder-saber das ciên-
cias biológicas e seus dispositivos de poder sobre as humanidades era 
notória. O Olimpo biomédico em relação às pessoas, pacientes e res-
ponsáveis, no local se manifestava nos micro detalhes: no modo como 
as residentes adentravam no ambulatório; no modo como tratavam as 
crianças e nos receituários médicos. 

Das distintas experiências etnográficas, a cena a seguir é um 
exemplo do acima relatado: Uma criança está sendo atendida e deve ser 
pesada e medida na enfermaria, local onde está localizada a balança. A 
residente acompanha a criança até a balança, pede para tirar os tênis. 
Mede a altura e faz a pesagem. A criança precisa colocar os calçados 
novamente para voltar à sala de consulta. A médica diz “vamos, você 
calça o tênis na sala”. A criança carrega os tênis nas mãos, andando por 
uma boa parte do ambulatório descalça ou de meias, atrás da residente. 
Em outras situações, quando a mãe acompanhava a pesagem, depois de 
feitas as medições, a residente impaciente olhava para a mãe que, por 
sua vez, percebia a animosidade e dizia: “Vamos, vamos logo colocar 
esse tênis. Deixa eu (sic) colocar para você. Viu, a médica já foi para a 
sala”. Às vezes, mãe e criança saiam sem pôr os tênis, correndo atrás 
da médica. Trajeto esse, ambulatorial saliente-se de passagem, em que 
dezenas de pessoas vindas das mais diferentes situações, passavam por 
ali, com seu mundo invisível de bactérias, micróbios, vírus e afins. 
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Na contemporaneidade, os centros de saúde são espaços geo-
gráficos em que a impessoalidade se sobrepõe à singularidade do ser, 
homogeneizando particularidades e reduzindo, consequentemente os 
processos constitutivos das relações sociais. Nessa perspectiva, Augé 
tomando de empréstimo as reflexões de Michel de Certeau, observa que:

(...) o ‘lugar’ – diferentemente do espaço11- como uma ‘configura-
ção instantânea de posições, o que equivale a dizer que, num mes-
mo lugar, podem coexistir elementos distintos e singulares, sem 
dúvida, mas sobre os quais não se proíbe pensar nem as relações 
nem a identidade partilhada que lhes confere a ocupação do lu-
gar comum. Assim as regras de residência que atribuem o lugar 
à criança (junto da mãe, na maior parte das vezes, mas ao mesmo 
tempo seja na casa do pai, seja na casa do tio materno, seja na casa 
da avó materna) situam-se numa configuração de conjunto cuja 
inscrição no solo ela compartilha com outros (Augé, 2012, p. 52-3).

Obviamente, a casa de uma criança e sua família conta com especi-
ficidades de identidade, de relações sociais e de afeto completamente dis-
tintas daquelas encontradas em um ambulatório de saúde público como 
apresentado acima. Assim, esse espaço de saúde que não confere identidade, 
por meio de seu movimento e fluxos de contato, oferece a possibilidade de 
que o espaço forneça apenas a experiência da solidão e o sujeito seja apenas 
um expectador, “a experiência daquele que, diante da paisagem que é obri-
gado a contemplar e que não pode contemplar, (...) onde a solidão é sentida 
como superação ou esvaziamento da individualidade” (idem, p.81).

Além disso, o tratamento pronominal oferecido em não-luga-
res como a sala de consulta em que a mãe da criança é chamada de 
“mãezinha” na hora do atendimento de seu filho, confere simplifica-
ção, desindentificação e pasteurização da singularidade que há por trás 
daquela que cuida e se preocupa com o estado de saúde da criança. 
Trata-se, ao fim e ao cabo, de um modo de conferir desvinculação, ainda 
que subliminarmente, em termos linguísticos.

11 Inserção nossa.
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De modo sucinto, o modus operandi do atendimento médico de 
pacientes seguia o seguinte fluxo: as e os residentes chamavam as crianças 
pelo nome a partir das fichas que estavam dispostas sobre o balcão da 
recepção, em ordem de chegada; as crianças eram atendidas acompanhadas 
de sua mãe em uma das quatro salas de atendimento médico; após a escuta, 
a observação dos sintomas e as medições, esses residentes se dirigiam à sala 
das médicas coordenadoras no andar superior da casa a fim de descrever o 
que havia acontecido com a criança e quais medicamentos estavam sendo 
utilizados e quais eram os efeitos; as médicas coordenadoras, a partir do 
relatado, sugeriam a continuidade (ou não) e/ou outros medicamentos ou 
pomadas e cremes; as residentes desciam para as suas salas receitando o 
que as médicas coordenadoras haviam proposto às crianças. 

No primeiro mês, como as residentes ou não me conheciam 
ou ignoravam minha presença ali, passei alguns momentos na sala da 
coordenação para que elas me vissem e para que, a partir dos relatos, a 
médica-chefe me dissesse que aquele era um caso grave e que valeria a 
pena conversar com a família e a criança. 

Nesse interim, ouvi relatos de mães e observei que se receitava 
muito um creme chamado Neutrogena® fórmula norueguesa12. Nova-

12 “(...) A origem da Fórmula Norueguesa do Creme Neutrogena® é escrita em duas 
fases e em dois continentes. Nos anos seguintes à segunda guerra mundial, Lloyd 
Cotsen, que anos mais tarde viria a ser o presidente da Neutrogena®, ouve o rumor 
do  milagre das mãos dos pescadores nórdicos. Uns amigos  seus — um pediatra e 
um general de aviação norte-americanos — destacados numa base do Mar do Norte 
são testemunhas da chegada de um barco de pesca. O que surpreendeu ambos nesse 
barco foi a diferença entre o estado da pele do rosto e das mãos dos seus pescadores. 
Enquanto os seus rostos estavam envelhecidos e gretados pelas condições extremas 
em que trabalhavam, as suas mãos permaneciam particularmente saudáveis e macias. 
O segredo: um óleo que destilavam do peixe. Em 1969, Lloyd Cotsen — na altura o 
principal responsável da empresa — recebe na sede da Califórnia o telefonema de um 
vendedor que tem uma amostra de um creme para as mãos baseado na fórmula dos 
pescadores noruegueses. Cotsen lembra-se do antigo rumor e decide experimentar 
o creme nas suas próprias mãos, extremadamente secas e gretadas após a limpeza 
dos tanques de sabão. O alívio foi imediato. Cotsen ficou tão maravilhado que a 
Neutrogena® iniciou o processo para criar um creme de mãos baseado no segredo dos 
pescadores noruegueses. Três anos depois, em 1972, nasce o creme de mãos Neutro-
gena® “Fórmula Norueguesa”, que continha — juntamente com novos ingredien-
tes — toda a sabedoria que fazia manter as mãos cuidadas nas condições extremas 
dos pescadores noruegueses”. O creme é fabricado pela Johnson & Johnson. Infor-
mações extraídas de: https://www.neutrogena.pt/origen-creme-neutrogena 
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mente isso chamou-me a atenção e gerou uma dúvida: Não haveria 
um creme hidratante nacional que fizesse o mesmo que a tal fórmula 
norueguesa? 

Observando que a imensa maioria da população atendida no 
ambulatório conta com poucos recursos financeiros e o frasco de creme 
com 500ml custava entre R$ 50,00 e R$ 80,00, o salário-mínimo em 
2018 era R$ 954,0013, e uma criança com dermatite atópica precisa pas-
sar o creme na pele diversas vezes ao dia, sendo necessários em alguns 
casos até três frascos ao mês, além dos medicamentos antialérgicos via 
oral, o tratamento é custoso para quem tem poucos recursos. Diante 
desse quadro, perguntei à coordenação se existia alguma outra possibi-
lidade de hidratante. A resposta foi que aquela fórmula era muito boa e 
bastante potente no tratamento de lesões na pele, mas que elas, médi-
cas, entendiam a minha preocupação e, que a depender do caso, era sim 
possível que se pudesse usar um hidratante nacional. Ainda assim, no 
decorrer dos relatos das mães, observei que elas compravam àquilo que 
os bolsos permitiam. Até porque nem sempre a fórmula norueguesa 
resolvia o problema da pele seca. As mães acabavam tentando de tudo, 
como será possível acompanhar adiante.

Após um mês da minha entrada em campo, observei que um 
novo fluxo estava se operacionalizando no local: as residentes separavam 
as fichas de acordo com quem havia realizado o último atendimento, 
isto é, se o residente X tivesse atendido o paciente Y, ele continua-
ria acompanhando a criança na consulta atual. Para isso, as residentes 
consultavam o cadastro de atendimento da criança no computador 
existente em uma sala ao lado da enfermaria. Em tal cadastro havia um 
histórico do paciente: data de início do tratamento, diagnóstico, medi-
cações, data da última consulta etc.

Sabendo disso, procurei conversar com uma das residentes que, 
naquela altura já me cumprimentava. Perguntei se era possível que ela me 

13 Valor do salário mínimo em 2022 é de R$ 1210,00.
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passasse os nomes das crianças com DA moderada e grave para que eu 
pudesse conversar antes do atendimento médico. Como o atendimento 
era por ordem de chegada, aqueles que chegavam cedo eram atendidos 
primeiro e iriam embora mais rápido do ambulatório: Se uma criança 
com DA fosse atendida às 10h30, por exemplo, após a consulta, a mãe 
não queria conversar com mais ninguém. No entanto, das 8h até às 10h30 
que a criança fosse atendida, havia 2h30 em que a responsável ficava na 
recepção à espera de ser chamada. O meu objetivo era que nessas duas 
horas de espera, a mãe e a criança pudessem conversar comigo antes da 
consulta. Essa estratégia facilitava a minha pesquisa, ao mesmo tempo 
em que o tempo de espera pela consulta se fazia passar mais rápido, como 
muitas mães me disseram, no decorrer da espera.

Contudo, essa estratégia funcionou até início de março porque 
houve mudança14 na turma de residentes: àquelas que trabalhavam na 
casa ao lado, no tratamento de crianças com graves enfermidades imu-
nológicas, passaram a atender no ambulatório em que eu estava; e, as 
e os residentes que estavam no mesmo ambulatório que eu passaram 
para a casa ao lado. Ainda que as duas casas fossem do mesmo departa-
mento, as atividades e os procedimentos médicos eram distintos.

Essa mudança de equipe criou desafios à pesquisa. Pois ainda 
que eu tivesse me apresentado às residentes, a chefe do ambulatório 
não o havia feito formalmente, isso permitiu de certo modo que tais 
profissionais não me vissem como alguém que realizava uma pesquisa 
de pós-doutorado no local. A ausência desse reconhecimento feito pela 
chefe simplesmente fez com que as residentes simplesmente me igno-
rassem, mesmo que eu tivesse explicado a elas o motivo de estar ali. Ou 
seja, para além de uma relação hierárquica, houve um ruído de comuni-
cação. E, de minha parte, não adiantava “reclamar” algo à médica-chefe 

14 Há uma troca de residentes entre as duas áreas do departamento de alergia e imuno-
logia pediátrica a cada seis meses. Porém, as estudantes permanecem no local por cerca 
de dois anos.
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pois, no máximo, eu causaria um mal-estar e animosidade desnecessá-
rias para o que eu me propunha naquele local.

Desse modo, diante da situação, sem ter que criar ruídos, precisei 
usar de outra “manobra” para conseguir conversar e entrevistar as mães 
e as crianças antes da consulta.

Em maio de 2018, já havia entrevistado cerca de 15 mães e suas 
crianças, e por possuir uma relativa boa memória visual, eu mesma bus-
cava as mães e as crianças na recepção. Como eu era uma das raras pessoas 
que cumprimentava a todos logo na entrada e muitas me respondiam, 
eu deixava minha mochila na enfermaria, pegava minha garrafinha de 
água vazia, visto que eu bebia no percurso de casa ao ambulatório, e 
retornava à recepção para enchê-la no bebedouro, dizendo bom dia ou 
boa tarde, conforme o dia da semana, novamente. Era nesse momento, 
enquanto a água escorria dentro do frasco plástico, que eu olhava para 
todas as cadeiras e pessoas ali em busca de um rosto conhecido. 

Muitas vezes não encontrei ninguém com quem já tivesse con-
versado. Mas em muitas outras, foi esse olhar panorâmico que me 
possibilitava encontrar a mãe e convidá-la para “conversar um pouco”, 
“saber como a Flora15 está”, etc. O fato de lembrar o nome da criança 
era outro ponto a meu favor. E, nas poucas vezes em que esqueci o 
nome, eu dizia à mãe: “me dá um minuto por favor que eu já te chamo 
para a gente conversar”, voltava para a enfermaria, pegava as anotações 
do meu caderno de campo, buscava a narrativa contada por aquela mãe, 
revia o nome da criança e retornava à recepção, chamando a mãe e a 
criança pelos seus respectivos nomes. 

Depois que estávamos na enfermaria, abria o caderno na página 
em que havia escrito sobre o caso daquela criança e retomava a conversa 
a partir da última vez em que havíamos nos encontrado. 

15 Todos os nomes de crianças e de adolescentes citados no texto foram alterados a 
fim de preservar as respectivas identidades, de acordo com a atual legislação que con-
cerne à infância e à adolescência.
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Em um lugar em que estudantes de medicina não cumprimen-
tam quando chegam, tem pressa para amarrar um tênis (ainda que 
saibamos que havia um número considerável de atendimentos a serem 
feitos e há urgência em atender a todos, tal atitude não justificava a falta 
de humanidade e de higiene do procedimento), em que a tão propagada 
humanização nos serviços de saúde é ainda teoria em muitas situações e 
contextos, uma pessoa saber o nome do paciente fazia diferença: criava-
-se uma espécie de laço, de vínculo.

Foi com essa estratégia que denominarei de “a boa educação em 
campo”, com o tratamento nominal às mães e às crianças que, a partir 
de maio, no momento em elas chegavam ao ambulatório, elas mesmas 
me procuravam na enfermaria para contar as novidades. Eu não preci-
sava mais encher a garrafinha de água para buscá-las. A troca genuína 
(MAGNANI, 2009) estava se processando. 

“Ela é enlouquecedora”: o cuidado dos filhos com DA como 
trabalho 

Assim como já descrito por Freitas e Prado (2016), quem acom-
panha as crianças em consultas ambulatoriais, em sua maioria, são as 
próprias mães. Das entrevistas em profundidade, das 18 crianças que 
compartilharam suas histórias, apenas um menino era sempre acompa-
nhado pelo avô, dois meninos vieram a uma consulta com o pai, e duas 
meninas, uma vez cada uma, pela avô e pela tia, respectivamente. As 
demais vezes, com exceção de William, o menino que viaja cerca 700 
km juntamente com seu avô para ser atendido no ambulatório, todas as 
demais crianças estavam com suas mães na consulta. 

Esse acompanhamento é visto como cuidado, ao mesmo tempo 
em que há uma representação social de uma espécie de obrigação 
dessas mesmas mães para com suas crias. A legislação da infância 
repreende a negligência dos responsáveis. Mas esse cuidado não se res-
tringe apenas às idas e vindas do ambulatório para casa e vice-versa 



241

e respectivas consultas. Trata-se na verdade de um cuidado que passa 
por uma rotina e ritos específicos com a pele. Existem horários deter-
minados para os remédios; cuidados específicos com a roupa de cama; 
limpeza diária da casa por conta de ácaros e poeira; leitura esmiuçada 
dos componentes alimentícios nos produtos comprados no supermer-
cado; lavagem separada das roupas da criança; custos com transporte e 
alimentação quando da ida ao médico; controle do tempo no chuveiro 
e da temperatura da água para o banho; verificação diária das feridas e 
respectivos cuidados de hidratação da pele; dietas específicas e preparo, 
em alguns casos, de determinados alimentos voltados para a criança 
em casa e fora dela. 

Todas as crianças com quem conversei explicitaram sua rotina 
diária que consiste, de modo geral, em: acordar; passar creme hidra-
tante na pele; tomar medicamento que pode ser um comprimido de um 
antialérgico, mas também pode ser acompanhado de antidepressivo; e, 
banhos rápidos de água quase fria. Em alguns casos, por conta de outras 
comorbidades, como asma, conjuntivite alérgica, outros medicamentos 
são associados ao tratamento de saúde. A menina Katia, de 14 anos, 
por exemplo, toma remédios para controle de ansiedade e insônia e 
para a dermatite: Sertralina16 10mg uma vez pela manhã; Pamergan®17 
uma vez à noite para a alergia, e Alenia®18 para a asma, duas vezes ao 
dia. Além disso, usa as chamadas bombinhas, no caso o Aerolin®19, e 
o creme hidratante Neutrogena® com a fórmula norueguesa. A mãe é 
cobradora de ônibus e relata que boa parte de seu salário é para cobrir 
os gastos farmacêuticos da filha.

16 Cloridrato de sertralina é um medicamento genérico utilizado geralmente para 
controle da ansiedade e depressão.
17 Produzido pelo laboratório Cristália, é indicado no tratamento dos sintomas das 
reações anafiláticas (reação rápida e progressiva a uma substância) e reações alérgicas.
18 Produzido pelo laboratório Aché, é indicado para o tratamento da asma.
19 Produzido pelo laboratório GlaxoSmithKline, o medicamento é indicado para 
asma.
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Angélica, de 11 anos, estudante do 7º. ano do ensino fundamen-
tal, conta empolgada sobre sua rotina de cuidados que se intercala com 
os momentos de descontração: “Eu estudo de manhã, então me levanto 
cedo. Mas acordo mais cedo para poder assistir ‘Rebeldes’ pelo celular. 
Acordo às 5h40 da manhã. Às 5h50, faço minha higiene, porque se eu 
tiver de lavar o cabelo, demoro mais. Eu preciso passar vários cremes e 
pomadas na pele. Às 6h30 eu tomo café e tomo dois remédios: o anti-
biótico20 e o colírio antialérgico. Depois vou para a escola que começa 
às 7h00. Quando eu saio da escola às 12h20, eu vou pra casa almoçar e 
tomo o antialérgico e passo creme de novo. Fico estudando à tarde em 
casa, assisto Malhação, janto, tomo outro banho rápido, passo de novo 
os cremes e vejo a novela ‘O outro lado do paraíso’ e vou dormir. São 
quatro tipos de creme diferentes, quatro vezes ao dia”.

Angélica diz que uma parte do guarda-roupa é cheia de cremes 
e pomadas e ela sabe o que é cada um e para que serve. A mãe, Bete, 
desempregada há cerca de seis meses, acompanha a narrativa da filha e 
diz que não precisa lembrá-la muito “porque a Angélica é muito respon-
sável”, mas que fica de olho. Segundo a mãe, nesse momento, elas estão 
investigando os tipos de alimentos que favorecem a alergia: “A gente já 
sabe que algumas coisas com corantes não dão para comer. Estamos evi-
tando alguns sucos e molhos. Eu gosto muito de fazer bolos e, agora, vai 
ter o aniversário dela, e a gente sabe que chocolate não dá para ser usado”. 

Além disso, Angélica também faz o procedimento chamado 
“bandagem” que consiste em hidratar a pele com os cremes e pomadas 
antibióticas nas feridas, enrolar com uma gaze todas as partes do corpo 
afetadas, colocar um pijama úmido por cima do corpo e mais outro 
pijama e/ou roupa seca sobre o molhado. Em uma das vezes em que 
estava no ambulatório, acompanhei Angélica em sua primeira bandagem, 
dado que ela faria esse procedimento mais duas vezes ao largo do dia. 
Nesse dia, em especial, fazia muito frio, a mãe tinha levado uma sacola 

20 A pele estava inflamada e infeccionada, por isso o uso do antibiótico.
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plástica de supermercado com uma ‘muda’ de roupa e uma manta fina. 
Nem Bete, nem Angélica imaginavam o imenso frio que sentiriam. Era 
um típico dia de outono que se encaminhava para o inverno. Angélica 
já tinha faltado à escola por três dias devido à crise na pele e não tinha 
dormido à noite por causa da coceira. Notava-se o cansaço. Ainda assim, 
a menina deitou na maca fria da sala da enfermaria para tentar descansar 
um pouco. A mãe acompanhava a filha sentada em uma das cadeiras da 
enfermaria. Tal procedimento seria repetido também à tarde. 

Laura também passa semanalmente pelo ambulatório. Ela é do 
grupo das crianças que tomam vacina semanalmente para melhorar sua 
imunidade contra os ácaros. Sua DA já foi bem mais grave, no entanto, 
o que tem preocupado sua mãe é a conjuntivite alérgica que, pratica-
mente cegou um dos olhos da menina, tamanha a coceira no olho. Por 
conta das diversas consultas ao longo do mês, Marta conta que não 
pode trabalhar ‘fora’: “Eu tenho três filhas. Uma já está grande e tem até 
filho; tenho a Laura e mais uma menina pequena que também tem DA. 
A pequena também deveria tomar vacina, porque tem alergia à formiga, 
mas eu não tenho dinheiro. Tive de escolher para qual das duas eu iria 
pagar. Eu mando fazer as vacinas pra Laura porque ela quase perdeu 
as duas vistas. Esse ano mesmo eu tive de correr duas vezes no hospital 
porque Laura ficou cega durante um fim de semana. Foi desesperador. 
Laura não passa os colírios como manda a médica. Ela teria de passar 
na escola, mas não faz. E quando isso aconteceu foi horrível, Laura 
ficou um fim de semana chorando na cama porque não enxergava”.

Durante três anos, quando ainda trabalhava como caixa no super-
mercado, todas as folgas de Marta eram levar Laura ou a filha caçula ao 
médico. “Eu não tinha folga. Ficava extremamente cansada”, diz ela que 
ainda cuida da mãe deficiente e da avó que está velhinha. Para conse-
guir pagar as vacinas, os colírios e os cremes, Marta aluga um espaço em 
frente à sua casa, faz lanches e vende doces para a obtenção de renda. O 
marido também trabalha, mas seus rendimentos não conseguiriam pagar 
todas as despesas domésticas e o tratamento de Laura. Diferentemente 
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de Angélica, que tem uma rotina de autocuidado mais prolixo, é a mãe, 
Marta, quem lembra Laura e a cobra no uso dos colírios e cremes, além de 
ficar observando todos os cantos e o piso da casa para ver se não existe for-
miga, o arqui-inimigo da filha menor, que quase morreu picada pelo inseto. 

Em todas as vezes que encontrei Marta e conversamos, não houve 
uma vez que ela não mencionasse todo o trabalho que era sair de casa às 
5h da manhã em São Caetano do Sul para estar às 7h na fila do ambu-
latório e correr de volta para casa para cuidar da mãe, da avó; dos altos 
preços das vacinas; do alto custo do transporte público em São Paulo; do 
quão caro é o colírio com poucos ml que Laura usa, entre outras situações.

As narrativas apresentadas acima demonstram como as mães 
criam modos de sobrevivência para obterem recursos financeiros. Como 
empreendedora informal, Marta não foi a única a desfiar o rosário das 
diversas atividades e do pesar em ter deixado o trabalho assalariado 
para cuidar da criança. Fazer bolos, lanches e trufas de chocolate; cuidar 
de filhos alheios no horário de escola de seus filhos; assistir idosos ou 
parentes mais velhos em troca de casa e comida; vender produtos de 
perfumaria de diversas marcas e/ou ainda fazer de tudo isso um pouco 
pela sobrevivência é do cotidiano dessas mães, além, é claro, de todo o 
cuidado com a pele e/ou olhos da criança. 

Outras mães, como Helena, mãe de Caíque, de 11 anos, chega 
a trabalhar cerca de 55 horas semanais para compensar as horas que 
falta ao serviço por conta das crises do filho. Segundo ela, em 2013, eles 
foram a 23 médicos e tiveram uma despesa de mais de 20 mil reais ape-
nas em consultas: “Para você ter ideia eu cheguei a gastar em um mês 
R$ 2.992,00 em pomadas, faixas, cremes, sabonetes e remédios. Viver a 
dermatite é triste. É enlouquecedora”.

Ainda que nesse último caso, algumas empresas sejam compreen-
sivas diante da situação de enfermidade, as mães têm preocupação e 
medo de perderem seus empregos. Há sempre uma espécie de culpa (de 
ser uma boa mãe e/ou de ser uma boa funcionária), de sentir a obriga-
ção de compensação de horas e de uma carga ainda maior de trabalho, o 
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que poderíamos denominar como uma quádrupla jornada de trabalho e 
não dupla como se costuma dizer: As mães trabalham fora; compensam 
horas ou fazem horas extras; cuidam da casa e, ainda dispendem uma 
boa parte do seu tempo, sendo ‘enfermeiras´ de seus filhos para além 
das funções maternas com outros filhos, caso os tenham. Como Silvia 
Federici traz em seus clássicos livros sobre a relação entre o feminismo 
e o capitalismo, “aquilo que vocês chamam de amor, nós chamamos de 
trabalho não-remunerado” (GELEDES, 2019).

O capitalismo dá ao trabalhador o salário e, pelo salário, ele 
controla o trabalho da mulher. O trabalhador assalariado na família 
é o representante do Estado. O trabalho doméstico é organizado 
de forma eficiente a disciplinar a mulher, porque sempre que pensa 
em dizer “não”, ela acha que vai estar indo contra seu marido e 
filhos. Não se vê que esse é um trabalho que está beneficiando 
os empregadores, parte da produtividade que gera acumulação 
de capital, que é parte da máquina capitalista. A violência é 
institucional, organizando o trabalho doméstico que, como não é 
pago, faz da mulher dependente do homem. A partir do momento 
que se é dependente, há uma relação de poder (idem).

A vida de uma mulher que trabalha e é mãe já poderia ser conside-
rada como uma jornada tripla de trabalho (casa, trabalho e maternidade), 
lembrando-nos que a vocação da mulher para a maternidade é um engodo 
como bem explicitou Elizabeth Badinter em seu clássico “O mito do 
amor materno”. A maternagem exige esforço, dedicação, apreensão de 
novos saberes, para além dos possíveis afetos que se origina da relação 
mãe e filho. Porém, no caso de mães de crianças cronicamente enfermas, 
a dinâmica de trabalho é mais extenuante, não só pelas atividades em si, 
mas pelo que elas implicam psíquica e emocionalmente em cada uma 
delas em seus desejos e na ausência de um tempo para si. O medo de não 
conseguir pagar as contas, de perder a fonte de renda, de ver seu filho 
internado, da doença exigir novos e mais custosos medicamentos, de que 
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mais pessoas em casa comecem a passar pela mesma situação da criança 
- como foi o caso de três famílias em que havia mais de uma criança 
com DA -, sugerem um adoecimento dessas cuidadoras21. Isso não é 
algo novo a ser dito, dado que há uma considerável literatura (ROCHA 
& SOUZA, 2018; COPETTI, 2018; MARTINEZ RODRIGUEZ, 
2018; RONCADA et al, 2018; TORRES-AVENDANO, 2017) sobre 
a relação do estresse de quem cuida com a ausência de possibilidade de 
um cuidado para consigo. “Quem cuida daqueles que cuidam?” é a típica 
questão que se pode questionar quando se notam as faces cansadas, uma 
certa indiferença com o que acontece ao redor concomitante a uma pro-
fundidade na explicitação de suas angústias. 

Ao escutar, visibilizar e refletir sobre as diversas narrativas dessas 
mães, percebe-se que a jornada semanal é composta por horas de traba-
lho de cuidado para com seu/ sua filha cronicamente enferma. Jornadas 
exaustivas que são perceptíveis pelos modos de dizer sobre como cui-
dam e do modo como olham seu entorno quando estão no ambulatório: 
um misto de desespero, de angústia e de fadiga. 

Pensar sobre e elaborar políticas públicas específicas para essas 
mulheres devido às especificidades de sua atuação como cuidadoras 
é fundamental, inclusive, para o não-adoecimento dessas cuidado-
ras. Seria preciso, inclusive, aprofundar-se mais nessa temática a fim 
de verificar como poderia haver e ser incorporado um benefício social 
voltado para essas mães e/ou familiares cuidadores que deixam seus 
trabalhos para cuidarem de seus entes enfermos crônicos22, e que sub-
sistem parcamente com subempregos ou escambos. 

21 Durante as entrevistas algumas mães se autodenominaram de cuidadoras 
de seus filhos durante as entrevistas, mesmo que o conceito ˜cuidador’ seja de 
grande heterogeneidade, plasticidade e multidisciplinaridade (VILLANUEVAN 
LUMBRERAS; GARCIA-ORELLAN, 2018).
22 De acordo com Governo Federal, o Benefício de Prestação Continuada – BPC, 
previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, é a garantia de um salário-
-mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com 
deficiência de qualquer idade. Outras enfermidades ou condições crônicas de saúde não 
estão contemplados no BPC.
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Como apresentado acima, são distintas as formas de trabalhar 
“fora do trabalho”, e circunstancial e diferentemente de Florence Weber 
(2009), com pouco lazer, que merecem mais e melhores estudos.

O tempo da emergência: A dor e o sofrimento das crianças e suas 
mães com a dermatite atópica 

Todas as narrativas das crianças e de suas mães, em alguma 
medida, apresentadas até aqui, trouxeram índices de dor e sofrimento. 
Tais afecções se traduziam nas marcas na pele e nos relatos de vergonha 
em mostrar as partes afetadas do corpo, e não havendo distinção nos 
gêneros e nas cores das peles das crianças. Com diferença de que algu-
mas meninas mais vaidosas me questionaram se eu as achava bonitas, 
se um dia iriam se casar, se teriam marido, ambos os gêneros sentiam 
a presença de apelidos maldosos e distinções na hora da brincadeira 
na escola e evitavam usar shorts, bermudas, saias, camisetas de manga 
curta para irem ao colégio ou ao ambulatório. Reclamavam de que as 
pessoas, inclusive professores, “ficam olhando demais”, “não perguntam 
e saem falando mentiras” e “tem muita gente preconceituosa”. Há um 
ocultar-se sob roupas ou como nos chama a atenção Stallybrass (2008, 
p. 33), as roupas são “também pontos sobre os quais nos apoiamos para 
nos distanciar de um presente insuportável”.

A dor e o sofrimento não são sinônimos, ainda que sejam vistos e 
utilizados como tal na sociedade contemporânea. Diferentemente de Le 
Breton (2013, p.29), em sua Antropologia da Dor, em que o antropólogo 
afirma que a dor é banal, eu a entendo como um indicador e resultado 
de “uma mobilização de forças internas que engloba uma atividade do 
corpo e da mente, de forma voluntária e involuntária” (VOLCOV, 2017, 
p. 193). E é sempre em relação a algo que se sente dor, ou seja, a dor 
é uma relação entre um sujeito e seu entorno. Porém, diferentemente 
do sofrimento, a dor ainda que seja produzida socialmente (porque é 
resultado de uma relação), ela é individual. O sofrimento, por sua vez, 
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é uma experiência compartilhada e coletiva (DUNKER, 2015, p.37). 
Ou ainda, 

a dor, como o prazer, talvez como a vergonha, não é o que perdura 
– não poderíamos suportá-la – mas o que esse instante fez de nós, o 
que nos fez perceber algo em cada um de nós, mas não encerrado 
em nós (num corpo ou numa psique), afectando o todo apercebido 
(DUARTE, 2019).

Assim como suas mães criam estratégias para a conjugação da 
equação composta por sobrevivência, cuidado, angústia e trabalho, as 
crianças compõem a oração com a ausência/ falta/ impossibilidade 
(seja essa o que for), o sintoma da enfermidade (a ardência, a 
coceira, a dor) e a angústia acrescidas da culpa. Esse mesclado de 
afetos (“spinozamente” falando) traduz-se no que denominarei, por 
ora, da equação do tempo da emergência, para além de um tempo 
especificamente etário ou social.

O tempo da emergência é o tempo em que se coça até rasgar 
a pele, é o tempo das longas noites de insônia, é o tempo do “não me 
convidou para ir na festa”, do “eu não gosto de brincar”, do tempo da 
ideação e tentativa de suicídio. Todas essas situações são do tempo da 
emergência.

A história de Caíque, de 11 anos, é emblemática nesse sentido. 
Segundo filho23 de uma família classe média em que o pai é técnico da 
USP e a mãe é executiva de uma empresa de planos de saúde, o menino 
logo quando nasceu teve alergia ao nitrato de prata, uma espécie de 
colírio que se aplica logo nas primeiras horas do nascimento.

Com 20 dias, teve bronquiolite e, aos três anos, Caíque começou 
a ter picos crescentes de DA: o sono não era tranquilo e o corpo “vivia” 
lesionado com secreções e feridas que não cicatrizavam. A família ten-

23 A irmã de Caíque também tem dermatite atópica, mas se curou com homeopatia. 
Atualmente faz um “tratamento quântico” na Universidade de Campinas. 
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tou “um monte de coisa natural”, mas nada surtia efeito. Com cinco 
anos, as crises de DA se tornaram mais frequentes e de difícil controle. 
Como os pais trabalhavam o dia todo fora, quem cuidava da criança 
era o avô materno que monitorava a pele diariamente. Aos seis anos, o 
menino ficou internado em um hospital durante 90 dias: a pele estava 
tremendamente infeccionada. 

Com a entrada no primeiro ano escolar, as crianças chamavam 
Caíque de “cachorro sarnento” e “cachorro pulguento”. Não foi fácil nem 
para Caíque, nem para a família. “Era uma criança especial, precisava de 
uma série de cuidados especiais com banho, com roupas, com alimen-
tação”, contou Helena, a mãe, que explicou que o menino tem uma alta 
sensibilidade à poeira e à poluição. A família vive em São Paulo.

Nesse interim, Caíque começou a se autoagredir: mordia os bra-
ços e partes do corpo, gritava e batia a cabeça contra a parede. Um dia, 
do alto de seu apartamento, sendo cuidado pelo avô, cortou as redes de 
proteção de uma das janelas e, antes que pudesse pular, seu avô interveio. 

À época, meses antes dessa tentativa, o pediatra havia receitado 
Daforin®24. Ao mesmo tempo, Caíque fazia uma corticoideterapia, isto 
é, 40ml de prednisolona, 200 ml de ciclosporina, 50 ml de hixizine, 
além das pomadas e cremes hidratantes no corpo. 

Helena padecia psiquicamente com tudo que acontecia com 
Caíque: “Eu só chorava. Chorava muito. Caíque ficou um ano na lista 
de espera de vários psiquiatras, até que encontramos uma que podíamos 
pagar. Porque não era lista de espera de serviço público. Era que pre-
cisávamos esperar um encaixe de um psiquiatra infantil. Encontramos 

24 Produzido pelo laboratório EMS, é um um medicamento que contém cloridrato 
de fluoxetina, destinado ao “tratamento da depressão associada ou não com ansieda-
de, bulimia nervosa (transtorno alimentar), do transtorno obsessivo compulsivo (TOC) 
(ansiedade caracterizada por pensamentos obsessivos) e do transtorno disfórico pré-
menstrual (TDPM), incluindo  tensão pré-menstrual  (TPM), irritabilidade e disforia 
(mudança repentina e passageira de ânimo como sentimentos de tristeza, pena, angústia. 
Informações retiradas de https://consultaremedios.com.br/daforin-comprimido/bula . 
Acesso em 10 jan 2022.
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uma que retirou o Daforin® porque a combinação desse com tudo que 
ele tomava, fez que com ele surtasse. A médica disse que Daforin® 
estimulava pensamento suicida. E eu estava ficando louca. [A dermatite 
atópica] é enlouquecedora para quem está no entorno”.

Caíque frequenta o ambulatório da Unifesp desde agosto de 
2017 e, em outubro do mesmo ano, começou a fazer infusões de gama-
globulina25, já que todos os outros tratamentos até então não haviam 
surtido efeito. Mas a ‘gama’, como é conhecida entre pacientes e médi-
cos, fazia Caíque vomitar muito, ter dores de cabeça, febre e dor. Por 
conta desses sintomas, a equipe médica chegou a cogitar que ele esti-
vesse com meningite asséptica. As sessões com gama duraram pouco 
e, o controle hoje é feito com base em pomadas e medicamentos com 
corticoides, terapia familiar e sessões espirituais: “Caíque é meu reflexo. 
Enquanto eu não aceitar, a doença vai existir. Eu acredito em deus e eu 
também acredito na medicina”, explicita Helena que diz ter sido muito 
afetada por tudo isso que aconteceu em sua família. “É difícil e doloroso 
ouvir do seu filho ‘por quê eu?’, ‘por que isso não passa?”, ‘até quando eu 
vou ter de viver assim, mãe?’.

O relato de Helena durou 3h30, em fluxo contínuo de consciên-
cia/ narrativa. Na ocasião da entrevista, ela pediu inclusive que Caíque 
ficasse na antessala da casa em que acontecem as imunizações. Entendi 
que ela não queria contar e relembrar todas as situações na presença do 
menino. Houve momentos em que seus olhos lacrimejaram. E também 
foi curioso que, enquanto nós estivemos na enfermaria, ninguém pre-
cisou pegar algo no gabinete embaixo da pia. As pessoas passaram pelo 
lugar, afinal a enfermaria é uma espécie de corredor entre as casas, é 
mais um não-lugar do grande não-lugar ambulatorial.

Quando Caíque foi chamado à consulta, Helena me pediu que 
aguardasse que ela continuaria a contar mais sobre suas vidas com a 
DA. Contudo quem não tinha mais condições psíquicas de uma escuta 

25 Trata-se de um tratamento com o objetivo de elevar a imunidade do organismo.
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ativa era eu. E esse é um bom exemplo de quando se está em campo e 
o quanto não se pode prever o que nosso informante trará e como isso 
se reverbera em nós. Parafraseando Claudia Andujar26 “descrever é o 
processo de descobrir o outro e, através do outro, a si mesmo”. Dito 
ainda de outro modo, “a intencionalidade do cuidado continua vigente, 
de tal modo que continuo cuidando de mim por meio de meus modos 
possíveis de ser, ou seja, por meio dos meus modos possíveis de lidar 
com os entes em geral” (CASANOVA, 2017, p. 221).

No entanto, essa não foi a única vez que me relataram ideações 
suicidas. Aurélio, um adolescente de 16 anos, que viera acompanhado 
da tia, também trazia suas marcas na pele e, na alma, o seu sofrimento. 
Foi a tia que em um primeiro momento insistiu para que o jovem con-
tasse sobre as cicatrizes. 

Para além da DA, o rapaz cortava a própria pele com gilete e, na 
maioria das ocasiões, com a lâmina de seu apontador. Foi uma colega 
da escola que lhe mostrou como se procedia: emprestou a lâmina do 
apontador e ensinou a cortar a pele, demonstrando em si mesma. O 
braço esquerdo de Aurélio tem muitas marcas desses cortes. Disse que 
há um certo alívio da coceira depois que se corta, mas também sente 
uma tristeza imensa. 

Quando chega da pizzaria de seus pais em que trabalha, às 4h 
da manhã, Aurélio dorme na sala ouvindo músicas que contém letras 
depressivas ou com alusão à morte. A tia assente com a cabeça. Diz-me 
que não consegue acordar cedo para ir à escola e que se sente culpado, 
e ao mesmo tempo cansado de sofrer. “Eu sinto que estou errado. Meu 
pai e minha mãe me cobram para que eu melhore. Mas é difícil”. 

Na sua casa, apenas a tia que o acompanhou na consulta, percebe 
que há necessidade de uma terapia. Ela teme que Aurélio se suicide. 

26 Frase original: “Fotografar é o processo de descobrir o outro e, através do outro, a si 
mesmo”. Exposição “A luta yanomami”, Claudia Andujar, São Paulo: Instituto Moreira 
Salles, 2018.
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Ninguém mais da família sabe dos seus cortes. Tampouco as residen-
tes do ambulatório. Segundo Aurélio, além da tia, algumas colegas de 
escola que também se cortam e trocam lâminas sabem e eu, Katerina. 
A tia perguntou se eu sabia de algum lugar que pudesse atender o ado-
lescente. Diante do pedido de ajuda, sugeri que procurassem a Clínica 
Pública de Psicanálise, localizada no centro de São Paulo e a Rede Clí-
nica do Laboratório Jacques Lacan, do Instituto de Psicologia da USP, 
ambas com atendimento gratuito.

O número de crianças e adolescentes que tem tentado ou concreti-
zado o suicídio tem crescido no mundo todo. O tema já é visto como um 
problema de saúde pública e o calendário anual foca ações de prevenção 
no mês de setembro, que ficou sendo mais conhecido como setembro 
amarelo, visto que agora, as enfermidades são acompanhadas de cores 
como referência (janeiro branco, outubro rosa, novembro azul etc).

Pesquisas mostram que os tempos sociais da infância e da ado-
lescência não estão mais imunes às doenças psíquicas e estudos recentes 
demonstram a relação entre a dermatite atópica, o suicídio e a depres-
são (THYSSEN et al, 2018; DRUCKER et al, 2018). 

Diante do sofrimento que perpassa os corpos dessas crianças e 
adolescentes, nota-se a urgência de um atendimento psicológico junto 
aos pacientes infantis acometidos pela DA. O tempo da emergência 
exige mais e detalhados estudos e iniciativas, principalmente na pers-
pectiva psicológica e, políticas públicas de cuidado à saúde mental desse 
público em específico. Como disse Maria, mãe de Bruce, de 16 anos, 
que tem alergia à grama, à poeira, aos ácaros, frutas como morango e 
kiwi, corante, pólen, pelos de animais, coco, frutos do mar e farinha de 
trigo: “Sabe, faz uma diferença enorme conversar. Pode não parecer, 
mas saber que alguém está me ouvindo é incrível. Para desabafar. Parece 
que sai um pouco tudo isso que a gente carrega. Que realmente a gente 
compartilha. Porque a gente não tem apoio psicológico aqui. E isso faz 
diferença”.
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O cotidiano escolar das crianças cronicamente enfermas e suas 
expectativas

Como apresentado até o momento, observa-se que a problemá-
tica da dermatite atópica que envolve crianças e adolescentes, pacientes 
do ambulatório de alergia e imunologia pediátrica da Unifesp, possui 
distintas variáveis e interfaces com diversos campos das ciências e dos 
seus respectivos contextos socioeconômicos, acarretando não só proble-
mas físicos de saúde como também questões financeiras, emocionais e 
psíquicas de seus responsáveis. No tocante ao cotidiano escolar dessas 
crianças, o que fora explicitado nos itens anteriores também reverbera 
na escolarização desse público.

Das 18 crianças que acompanhei durante o ano, apenas Miguel, 
de 13 anos, estuda em escola particular; as demais, mesmo em condi-
ções socioeconômicas consideradas de camadas médias da sociedade 
(como Caíque), estudam em escolas públicas municipais ou estaduais, 
colégios técnicos, equipamentos de educação do SESI na cidade de São 
Paulo ou em seus municípios de origem, etc.

Laura tem DA desde os dois anos de idade e há cerca de um ano 
começou a tomar vacina contra ácaros para melhorar a situação de seus 
olhos que foram afetados pela conjuntivite alérgica. Os seus olhos estão 
sempre avermelhados e, quando estão bons, possuem uma cor amarelada. 
Laura precisa pingar colírios diferentes várias vezes ao dia para o seu 
tratamento. Para ela, as explicações sobre o que se tem, os olhares, novas 
e repetidas explicações parecem um ciclo interminável no seu cotidiano. 
“Eu queria não ter de explicar mais nada para as pessoas”, diz Laura que, 
com vergonha de pingar o colírio nos olhos na escola, começou a sentir a 
ausência dos efeitos da medicação, podendo perder toda a visão do olho 
que resta. “Eu tenho dermatite atópica e conjuntivite alérgica. Em 2017, 
na escola que eu estudava, a professora de História me mandou sentar 
no fundo da sala. Ela achou que ia pegar hepatite. Não entendia o que 
era dermatite, mesmo eu explicando. Eu quase não enxergava. Mas meus 
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amigos me ajudavam. A coloração do meu olho quando está bom fica 
amarelada. Porque senão é vermelho por causa da conjuntivite alérgica e 
da crise. São muitas cicatrizes no olho. Num olho, a oftalmo diz que nem 
adianta usar óculos porque não vai adiantar nada”.

Em 2018, Laura começou o nono ano do Ensino Fundamental 
em uma nova escola com o intuito de prosseguir o Ensino Médio. Sentiu 
muito a falta de suas colegas, mesmo que o primo tenha sido colocado 
na mesma sala de aula para que pudesse ajudá-la por conta das faltas. 
Marta, sua mãe, no começo do ano levou os documentos e explicou na 
secretaria da escola quais eram os problemas de saúde da filha. Laura 
e Marta já tiveram experiências desagradáveis em anos anteriores e os 
desafios permanecem na nova escola, como o relato apresentado pela 
mãe, exemplifica: “A escola não compreende e não ajuda. Ano passado 
eu fui chamada pelo Conselho Tutelar para explicar as faltas da Laura. 
Levei toda a pasta com todos os documentos para explicar para ver se 
eles entendiam. Esse ano eu mudei a Laura de escola porque ela já está 
no nono ano e ano que vem começa o Ensino Médio e aí ela já fica. Mas 
os professores não compreendem. E eu já fui lá, fui à reunião. Expliquei. 
A professora de matemática, por exemplo, é pouco compreensiva. Não 
quis deixar fazer a prova [de substituição]. A Laura faltou porque estava 
aqui para tomar vacina. Ela sempre leva o atestado. Um dia, em voz alta, 
não faz muito tempo, falou alto ‘que doença é essa que você falta toda 
quinta-feira?’ Quando deixou fazer a prova, falou meia hora sem parar 
e só deixou meia hora para fazer matemática e redação”.

As expectativas escolares dessas crianças dizem muito mais a res-
peito das relações com as quais mantêm contato do que serem melhores 
nesta ou naquela disciplina escolar, em que se pressupõe o bom anda-
mento do aluno como reflexo da compreensão docente para com as faltas. 

Outro aspecto apresentado mostrou como as greves e ausências 
dos professores implicam na aprendizagem do aluno cronicamente 
enfermo que também não está diariamente na escola. 
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Bruce é um adolescente de 16 anos que nasceu com DA, mora 
com a mãe e o pai em Sorocaba, município a 85 km de São Paulo. No dia 
em que conversei com ambos, Bruce estava na imunoterapia, na aplicação 
endovenosa de seus frascos de gamaglobulina. Acompanhando o filho, 
Maria viera com o pé quebrado, envolvo numa bota ortopédica. Segundo 
ela, Bruce sempre foi um menino muito esforçado, que “corre atrás do 
prejuízo”, e por estudar em um colégio técnico, quando falta, assiste as 
vídeo-aulas por canais no YouTube. Segundo Bruce, ele terminou o 
7º.ano sem professor de Ciências, Matemática, Inglês e Artes. “Às vezes 
ia um professor substituto, então quando eu ficava internado, eu não per-
dia muito. Mas quando eu voltei, eu comecei a correr atrás das aulas. 
Então tinha um outro sétimo ano e eu perguntava se eu podia assistir à 
aula. Assistia umas aulas adiantadas. Era bem raro ter prova. Faziam uma 
média de faltas, participação e entrega de lição para dar a nota”. 

Maria, por sua vez, conta que todo início de ano, ela tem de solici-
tar cartas médicas com a apresentação do diagnóstico para levar à escola, 
mesmo que permaneça no mesmo colégio. “Cartinha da alimentação, 
cartinha do uniforme, cartinha da medicação. Porque ele vai muitas 
vezes no banheiro por causa da medicação. É tudo muito burocrático 
e não adianta a mãe falar. Uma vez, por causa disso, a escola que ele 
estava à época melhorou a alimentação de todos. Começaram a dar 
frutas. Agora, que o Bruce está numa ETEC, a questão da alimentação 
está complicada. Porque eles têm dificuldade de separar uma porção 
de macarrão sem molho. Eu não bato de frente porque é pior. Então é 
uma inclusão meio de autista. Aliás, nem é. Porque pra autista precisa 
ter auxiliar de escola. Ele tem é inclusão dos amigos. O que já é uma 
grande coisa, né? Porque você já está marcado. Forja caráter!”.  

A inclusão tem sido um dos grandes desafios da Educação bra-
sileira na atualidade. Geralmente, quando se pensa em inclusão escolar, 
um grupo de crianças se sobressai na defesa e efetivação desses direitos: 
trata-se das crianças com deficiências físicas ou intelectuais, incluindo 
nessa última categoria, as crianças com diagnóstico de transtorno do 
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espectro autista. Claro que valeria uma investigação comparativa entre 
os desafios desses grupos – das crianças com deficiência e das crianças 
cronicamente adoecidas – para se observar mais de perto aproximações 
ou distâncias nas narrativas, nos desafios e nas problemáticas envolvidas. 
Contudo, nessa perspectiva, deficiência e inclusão, digno de registro foi 
ouvir o relato da jovem Eva27: sua avó havia lhe dito de tentar um bene-
fício social de deficiente porque com tantas crises na pele, ela talvez não 
conseguisse um trabalho remunerado e ela precisava garantir uma fonte 
de renda, inclusive, para pagar o curso de graduação em psicologia em 
uma faculdade particular que estava fazendo. 

Também é preciso sublinhar os estigmas que se originam nos 
espaços escolares em que pese que a escola é apenas um reflexo da socie-
dade e de suas representações sociais, como os relatos de proibição de 
passeio ou do uso do banheiro trazido por Angélica: “Um dia teve um 
passeio em um lugar chamado Chácara Encantada. O diretor da escola 
não deixou que eu fosse. Tinha piscina. Ele disse que eu podia contagiar 
os outros. Fiquei triste. (...) Quando eu sinto muita vontade de coçar e 
estou na escola, eu vou pro banheiro. Mas teve um dia que a tia fechou 
o banheiro e disse ‘acabei de fechar o banheiro e não quero abrir, não”.

As marcas na pele e as proibições que se fizeram na vida escolar 
de Angélica trazem a marca do estigma reverberado socialmente, lem-
brando que:

O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo 
profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é 
uma linguagem de relações e não de atributo. (...) O termo estig-
ma e seus sinônimos ocultam uma dupla perspectiva: Assume o 

27 Eva não participa dos achados dessa investigação pelo fato de ter mais de 18 anos. 
Porém, continua sendo atendida pelo ambulatório, em vista dos mais de 10 anos de 
atendimento no local. No segundo semestre de 2018, Eva trancou a matrícula da facul-
dade no segundo semestre de 2018, pois não tinha recursos para financiar os estudos. 
Em setembro, conseguiu um trabalho como jovem aprendiz e planejava retornar aos 
estudos no próximo ano.



257

estigmatizado, quer a sua característica distintiva já e conhecida ou 
é imediatamente evidente ou então que ela não é nem conhecida 
pelos presentes e nem imediatamente perceptível por eles? No pri-
meiro caso, está-se lidando com a condição de desacreditado, no 
segundo com a do desacreditável (GOFFMAN, 2008, p. 13-14).

Porém, ainda que Angélica tenha sido proibida de atividades 
extraclasses, o gosto pela escola e pelos estudos se destacam quando 
conta de seu desejo de ser médica quando for adulta. A especialidade 
escolhida por ela diz respeito ao seu estado de saúde: quer ser pediatra, 
oftalmologista, alergologista ou dermatologistas. A menina quer pesqui-
sar e ajudar outras crianças que tiveram problemas semelhantes aos dela. 

Além disso, Angélica, nos dias em que precisou ir ao ambulató-
rio para fazer as bandagens, levou o caderno universitário com várias 
matérias para estudar na enfermaria. Segundo ela, as amigas estavam 
emprestando os seus cadernos para que pudesse copiar o conteúdo pas-
sado em sala de aula. Angélica conta com o apoio das colegas e a mãe 
observa o esforço da filha nas atividades escolares, orgulhando-se das 
notas no boletim que ficam entre 9 e 10. 

Ressalta-se que para as mães, as relações entre família e a escola 
é a unanimidade sobre a falta de compreensão da coordenação, da ges-
tão escolar e do corpo docente para com o quadro de saúde da criança 
e, consequente notificação da ausência em sala de aula por conta das 
crises. Professores que destratam alunos, perdas de documentação e a 
percepção das genitoras de que a escola e o quadro funcional não sabem 
como lidar com a enfermidade fazem parte dos desafios das mães que se 
ressentem da impossibilidade de suas crianças não poderem ir à escola. 

Da perda do conteúdo programático, passando pelo processo de 
socialização e vínculos de amizade, até a logística do que precisa ser 
feito quando a criança não vai para a escola, as mães e as próprias crian-
ças acabem criando modos para recuperar o tempo que se ficou em 
casa e apreender os novos conteúdos escolares. Porém, a preocupação e 
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as expectativas da criança e do seu grupo familiar recaem muito mais 
na recuperação da saúde que na escolarização propriamente dita, ainda 
que considerem a escolarização e a educação extremamente importan-
tes para se ter um projeto de vida futuro.

Considerações finais 

Crônico e crônica possuem suas origens em Cronos, o deus 
grego do tempo. Diferentemente de Kairós, que também se relaciona 
com o tempo, mas o é como momento propício e oportuno, Cronos nos 
traz a dimensão da temporalidade linear, do tempo contado, da justeza 
dos dias e das estações, ou como diria Raduan Nassar em sua Lavoura 
Arcaica, a justa medida das coisas e “não se profana impunemente ao 
tempo a substância que só ele pode empregar nas transformações” 
(1989, p. 55)

Etnografar uma situação, um contexto ou um grupo determi-
nado de pessoas é trabalhar com e a partir da justa medida do tempo, 
seja o cronométrico, como o kairótico. 

O tempo da emergência, o tempo da infância cronicamente 
adoecida e o tempo do cuidado e da maternagem se refletem e se 
retroalimentam configurando uma espiral de conhecimentos que se 
fazem presente cotidianamente naquilo que, por ora, podemos deno-
minar como um tipo ideal de vida vulnerável.

As dobras de contato que se arquitetam entre a educação e saúde 
por vezes se fazem sentir sutilmente, em outras, de forma violenta. Indica-
-se pela escuta das informantes que há desejo de que as coisas melhorem 
dentro das escolas, mas tal melhora passa necessariamente por uma maior 
compreensão da doença no âmbito escolar e isso exige: transmissão de 
conhecimento de forma interdisciplinar; da gestão e da classe docente 
abrirem espaço para que mães e crianças com doenças crônicas tenham 
espaço e vez de escuta e de fala; e de um fluxo de informações organiza-
cionais do aluno nas diversas instâncias relacionais das quais faz parte.
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A injustiça testemunhal, isto é, quando não se ouve o que precisa 
ser dito, e a injustiça hermenêutica, quando não se diz o que precisa 
ser compreendido, são duas faces da injustiça epistêmica (FRICKER, 
2017 [2007]) que as crianças cronicamente enfermas vivenciam em 
seus corpos. 

Estar doente sempre é um sintoma de estranhamento do corpo 
que sente, mas também do corpo que vê esse enfermo, como em uma 
espécie de circuito criador e reverberador de realidades, significados e 
significantes. O modo como a escola trata de seus alunos cronicamente 
enfermos reproduz o modo como a sociedade reproduz esses estranha-
mentos cotidianos em contextos públicos, ambulatoriais ou não. 

A escola, por sua vez, não é uma instituição que dialoga com a 
saúde de modo fluído. Ao contrário, as solicitações documentais de diag-
nósticos e atestados de ausência, por mais que assegurem os direitos da 
criança na sua respectiva gestão escolar individual, por sua vez, reafir-
mam que o poder-saber do médico que atesta é superior ao da mãe que 
decide que a criança não irá para a escola “porque hoje ela está ruim”. A 
escola exige o documento comprobatório da doença e não basta a mãe 
e a criança dizerem o que acontece. A burocracia é parte desse fluxo até 
mesmo como argumento de defesa para que os direitos dessas crianças 
sejam efetivados, em um plano macro de visão. Na microssociologia, 
observa-se que tais tratativas legais não acarretam na compensação da 
falta de boa vontade no dia-a-dia. As narrativas de Laura e sua mãe, de 
Angélica e de Bruce e Maria são esclarecedoras nesse sentido.

Assim, se é possível fornecer um quadro das expectativas de esco-
larização de crianças cronicamente enfermas, esse cenário passa também 
por uma educação para a saúde junto aos profissionais de educação e 
uma saúde humanista com vistas a uma efetivação de humanização nos 
serviços para os profissionais de saúde. Os limites de cada área de conhe-
cimento intercalam-se em algumas vezes; noutras, justapõem-se, mas 
cada uma ao seu modo, em um futuro, recebendo informações qualifica-
das da área de contato pode vir a favorecer imensamente na qualidade de 
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vida das crianças com dermatite atópica, bem como facilitar a gestão de 
cuidado escolar e do corpo enfermo e daqueles que estão em seu entorno. 

Nesse anseio, um estado e um tempo crônico de um passado 
pode vir a ser uma bela crônica ou como Pessanha (2018, p. 143) nos 
traz “No corpo insone se acumula o magma do acontecimento. E entre coágu-
los e tumores surge, às vezes, um poema”.
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