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INCIDENTE 

Countee Cullen 

 

Um dia, quando eu perambulava pelas ruas da velha 

Baltimore, 

O coração aos pulos, a cabeça transtornada de 

alegria, 

Deparou-se-me um baltimoriano 

A olhar insistentemente para mim. 

 

Ora, eu tinha oito anos e era muito franzino, 

Nosso tamanho, sem tirar nem pôr, era o mesmo; 

E vai então e sorri, mas ele estendeu um palmo de 

língua 

E xingou: – Negro! 

 

De maio até dezembro 

Vi a Baltimore inteira, 

Mas de tudo que por lá aconteceu comigo 

Essa é a única lembrança que conservo. 
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Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. 2017.  

 

RESUMO 

 

No século XXI, apesar do discurso da educação especial em perspectiva inclusiva, processos 

de estigmatização e de segregação ainda constituem práticas presentes nas instituições 

escolares brasileiras, sobretudo, quando se trata de alunos(as) com Deficiência Intelectual 

(DI). Em uma abordagem inclusiva, tais alunos(as) inseridos(as) em escolas regulares 

demandam modificações e reordenamentos didático-pedagógicos e atitudinais. Assim, a 

investigação proposta nesta dissertação procurou compreender, a partir das histórias de vida 

e escolar de jovens com DI, como suas trajetórias escolares reverberaram na autoimagem, 

considerando a relação entre a interface estigma, identidade e DI. O estudo teve como 

objetivo analisar como as experiências escolares de jovens com DI interferem na formação 

da sua identidade. Participaram da investigação três jovens com diagnóstico de DI e suas 

respectivas tias/mães. A metodologia empregada seguiu a abordagem qualitativa, norteada 

pelo método de história oral de vida. Na construção de dados, foi utilizada a entrevista 

recorrente, o que permitiu apreender os sentidos atribuídos à vida escolar pelos sujeitos da 

pesquisa. Organizamos as categorias da seguinte forma: a) trajetórias escolares e de vida; b) 

concepções de si e experiências de socialização na escola regular; c) processos de 

escolarização na escola regular. A análise dos dados permitiu compreender os tipos de 

experiências com o estigma que os estudantes com DI estão vivenciando no contexto 

escolar, ampliando consideravelmente os conhecimentos acerca da maneira como o processo 

de inclusão de pessoas com DI está sendo realizado, seus avanços e limitações no que diz 

respeito à garantia da socialização e escolarização na escola regular. Verificamos, com o 

estudo, que a escolarização de pessoas com DI inseridas em salas regulares, nos últimos 

anos do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, ainda é marcada pela precarização dos 

processos de inclusão, pela não aceitação e estabelecimento de contatos mistos não 

recíprocos, reforçando o estigma da não aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) 

com DI, bem como a crença de que a escola regular não é o lugar deles. Uma das lições 

desta dissertação é a necessidade da criação de um ambiente escolar menos restritivo para 

os(as) alunos(as) com DI, possibilitando a construção das identidades sem limitá-las e 

condicioná-las a um suposto rótulo, considerando a multiplicidade de atributos e 

potencialidades que devem ser efetivamente desenvolvidas no decurso da vida escolar, 

criando novos significados sobre o que é deficiência intelectual no cotidiano escolar.  

 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual. Estigma. Identidade. 
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SANTOS, Rogério Alves dos. The voice of students with intellectual disabilities: refutations 

of school times in the dentity construction. (Master’s in Education) 197 f. Dissertation. 

Federal University of Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, 2017.  

 

ABSTRACT 

 

In the XXI century, despite the speech of especial education in an inclusion perspective, some 

processes of stigmatization and segregation are still present practices in brazilian school 

institutions, especially, when it comes to students with Intellectual Disability (ID). In an 

inclusive aproach, such students inserted in regular schools require modifications, some 

didactic-pedagogical and attitudinal rearrangements. Thus, the proposed research in this 

dissertation aims to understand from the life and school histories of young people with ID, 

how their school trajectories had reverberated in the self-image they establish of themselves, 

Considering the relationship between the stigma interface, identity and ID. The study aimed to 

analyze how the school experiences of young people with ID interfere in the formation of 

their identity. Three young women diagnosed with ID and their respective aunts / mothers had 

the participation in the study. The applied methodology follows a qualitative approach, guided 

by the method of oral history of life. In the data construction, the recurrent interview was 

used, which allowed the apprehension of meanings attributed to the school life by the subjects 

of the research. We organized the categories as follows: a) school and life trajectories; b) 
conceptions and experiences of socialization in the regular school; c) schooling processes in 

regular school. The data analysis allowed us to understand the types of experiences with the 

stigma which students with ID are experiencing in the school context, considerably 

broadening the knowledge about the way the process of including people with ID has been 

done, its advances and its limitations with regards to the guarantee of socialization and 

schooling in the regular school. We verified, with the study, that the schooling of ID people 

inserted in regular classes, in the last years elementary and high school, is still characterized 

by the precariousness of inclusion processes, through the non-acceptance and the 

establishment of a non-reciprocal mixed contacts, reinforcing the stigma of the non-learning 

and development of students with ID, as well as the belief that regular school is not their 

place. At last, one of the lessons (provided by this) dissertation is the need to create a less 

restrictive school environment for ID students, allowing the construction of identities without 

limiting and conditioning them to a supposed label, considering the multiplicity of attributes 

and potentialities that must be effectively developed in the course of a school life, creating 

new meanings about what is intellectual disability in a school routine. 

 

Key words: Intellectual Disability. Stigma. Identity. 
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INTRODUÇÃO AO ROTEIRO DE VIAGEM: PRIMEIROS PASSOS  

 

Um dos maiores desafios a ser enfrentado pela sociedade nos 

dias atuais de hoje é a (re)significação do lugar do Outro no 

complexo cenário da vida em sociedade. Categorias sociais até 

então reconhecidas e tratadas como desviantes já há algum 

tempo ocupam espaço na mídia, na escola, no mercado de 

trabalho e em muitos setores da atividade humana 

(MARQUES, 2008, p. 7-8). 

 

Este estudo se insere no campo das pesquisas educacionais e está voltado, mais 

especificamente, para a reflexão e análise dos desafios e o papel da escola inclusiva no século 

XXI, no tocante à construção de condições favoráveis de socialização e de aprendizagem para 

alunos(as) com deficiência intelectual (DI). Apesar do discurso da educação inclusiva ser 

bastante difundido, os processos de estigmatização e segregação ainda constituem uma prática 

amplamente disseminada nas instituições escolares, reflexo das bases interpretativas que a 

sociedade lança sobre a deficiência (MAGALHÃES, 2005; CARVALHO, 2010). 

Quando se trata de pessoas com DI as práticas excludentes se revelam bem mais 

intensas. As teorias de identidade desvelam que as relações sociais desses indivíduos são 

permeadas por discriminação, preconceito e estigmatização, que, por sua vez, refletem em sua 

construção identitária. “Assim, o que compromete a vida da pessoa com deficiência não é sua 

condição/estado físico ou mental, real e concreto, mas o tratamento, o comportamento e os 

discursos que a audiência gera e afirma em torno dela” (BERNARDO, 2010; p. 63; 

GOFFMAN, 2012; CALIXTO, 2008).  

As pessoas que destoam dos padrões corporais, sociais e cognitivos outorgados nos 

mais diferentes contextos e períodos na história da humanidade, normalmente, foram alvo de 

processos de exclusão e marginalização. O cerceamento e/ou limitação do estabelecimento de 

interações sociais com as pessoas julgadas diferentes, principalmente aquelas com DI, fez 

com que esses sujeitos não dispusessem de oportunidades e condições de desenvolvimento 

humano e participação na sociedade satisfatórios. No ambiente escolar, esses indivíduos 

durante séculos foram sumariamente excluídos, limitados em suas possibilidades de 

escolarização, relegados a instituições especializadas (PAN, 2008; JANNUZZI, 1992; 

MAGALHÃES, 2011).  

O presente trabalho consiste em um aprofundamento da pesquisa monográfica de 

graduação em Ciências Sociais (SANTOS, 2014), que teve por objetivo discutir a relação 

entre estigma e deficiência com base na contribuição do aporte teórico de Erving Goffman. A 
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aproximação com o tema de pesquisa de graduação e, atualmente dos estudos de mestrado, é 

decorrente da convivência com alunos com deficiência matriculados na escola regular, entre 

2011-2013, durante a participação como bolsista no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID).1  

O contato com a realidade escolar deses alunos despertou o interesse de desvelar as 

reais condições escolares e de interações sociais desse grupo com a comunidade escolar. 

Imbuídos pelo desejo investigativo de descobrir, assim como colocam Antunes e Glat (2012, 

p. 1), se “suas histórias de vida não evidenciariam com maior clareza as mazelas que se 

escondem por detrás dos discursos, ‘politicamente corretos’ dos profissionais que os 

atendem”, realizamos um conjunto de estudos que abordam os avanços e as problematícas da 

Educação Especial em uma perspectiva inclusiva. 

Após o contato social com tais alunos ficou clara a exclusão cotidiana que sofriam; 

muitos deles foram trasferidos de suas escolas anteriores justamente por terem sofrido vários 

tipos de humilhação, dentre as quais apelidos pejorativos. 

Diante desse cenário, começamos a refletir sobre o processo de inclusão escolar das 

pessoas com DI e o papel da escola frente à diversidade das necessidades específicas de cada 

estudante. 

Salientamos que apesar dos avanços conquistados em relação aos direitos das pessoas 

com DI , que hoje contam com dispositivos legais que lhes asseguram o direito de estarem 

matriculadas em escolas regulares, frequentando as mesmas salas de aula dos alunos sem 

deficiência, em uma perspectiva de educação inclusiva, ainda “são muitos os desafios, mas 

um dos caminhos para que a sociedade (re)signifique seu olhar sobre as pessoas com 

deficiência é desvelar os preconceitos e quebrar tabus em relação ao que essas pessoas são é o 

que elas podem fazer” (ANTUNES; GLAT, 2013, p. 11). 

De fato, apesar de avanços, ainda não superamos as representações e os discursos 

pejorativos presentes no imaginário e nas práticas sociais, em torno das pessoas com DI, estas 

têm suas raízes alicerçadas em interpretações ancoradas em concepções estigmatizantes, 

historicamente construídas (CARVALHO, 2010; CHICON; SÁ, 2013; MAGALHÃES, 2011; 

2002; MARQUEZAN, 2009). 

Antunes e Glat (2013, p. 11, grifo do autor) postulam que:  

 

                                                           
1 Subprojeto de Ciências Sociais, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), vinculado à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).    
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As políticas inclusivas, embora bastante avançadas do ponto de vista de suas 

concepções teóricas, na realidade não traduzem na superação de práticas 

homogeneizadoras de ensino e organização do espaçotempo escolar. As 

histórias de vida mostram como essa organização é inadequada às 

necessidades que os alunos com deficiência intelectual apresentam e fica 

mais evidente quando esses sujeitos avançam para as séries finais do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio.  
 

Diante desse quadro, esperamos que esta investigação colabore para a construção de 

conhecimentos sobre relações dialógicas entre os membros da comunidade escolar, ancoradas 

pela reciprocidade e práticas que fomentem o respeito pelas diferenças entre as pessoas, 

oportunizando possibilidades de constituição da identidade da pessoa com DI em uma ótica 

não pautada na sua descredibilização social. Para tal, é preciso criar espaços e condições para 

que esses sujeitos assumam a autoria da sua própria voz, tornem-se sujeitos ativos, senhores 

de suas verbalizações. 

É possível afirmar que no começo dos anos 2000 havia um número reduzido de estudos 

sobre a autoimagem das pessoas com deficiência, incluindo-se as com DI. Nunes, Ferreira e 

Mendes (2003), ao realizarem um expressivo trabalho de análise dos temas mais frequentes 

em 550 pesquisas de dissertações e teses, produzidas em 27 universidades brasileiras, na área 

da educação e da psicologia, voltadas para a Educação Especial, asseveram que o núcleo 

temático “autoimagem” aparece nesse levantamento em décimo terceiro lugar, ocupando a 

penúltima posição.  

Nessa investigação, parte dos estudos das dissertações e teses analisadas examinavam a 

autopercepção de pessoas com DI, em várias faixas etárias, estudando o contexto em que 

esses sujeitos se desenvolvem e constroem suas identidades. Os autores não mencionam o 

número exato dos trabalhos que analisam a DI. 

Nunes, Ferreira e Mendes (2003, p. 129) afirmam que nessas investigações: 

 

[...] a fala desses sujeitos é atravessada, do começo ao fim, pelas marcas do 

estigma. O relato da maioria revelou que sua autoimagem estava diretamente 

vinculada à percepção que os outros tinham a respeito deles, sendo, com isto, 

formada por estereótipos e preconceitos, que têm sua concretização na 

exclusão efetiva destes indivíduos dos espaços sociais, resultando em uma 

marcante limitação existencial. 
 

 Assim, a identidade da pessoa com DI é constituída em um cenário marcado por 

preconceitos e processos de estigmatização a partir do momento em que é rotulada, inclusive, 

através do diagnóstico médico. Trata-se, portanto, de uma identidade circunscrita aos limites 

das barreiras atitudinais que levam a sociedade a se relacionar, primeiramente, com a 
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deficiência – quadro patológico – e somente depois, de forma secundária, com a pessoa com 

deficiência.  

Nessa dinâmica, conforme asseveram Nunes, Ferreira e Mendes (2003, p. 128, grifo 

do autor), “aqueles que, voluntária ou involuntariamente, por suas características, [...] não 

correspondem às expectativas sociais estabelecidas [...], são considerados anormais (fora da 

norma), excepcional (exceções) e desviantes (dissidentes)”. Nesse sentido, ao longo da 

história da humanidade foram nominados de diversas formas que, em geral, ganham um teor 

pejorativo devido ao seu uso social. 

Nessa perspectiva, Santos e Morato (2012, p. 3) advogam: 

 

[...] estamos em pleno século XXI! E no entanto, ao analisar os avanços no 

estudo das deficiências, é facilmente constatável a ainda existente discussão 

intensa no campo das pessoas que apresentam características diferentes 

quando comparadas com valores normativos e expectáveis. E quando a 

discussão entra na esfera da até agora denominada Deficiência Mental, onde 

a própria terminologia parece trazer consigo alguma descredibilização sobre 

estas populações, tudo parece assumir proporções ainda maiores! 
 

 A descredibilização da pessoa com DI, vista sob a ótica da “anormalidade”, tem o 

contexto escolar como espaço social em que os valores normativos e expectativas assentadas 

em bases negativas e estigmatizantes, ainda, presentes em nossa sociedade, se expressam de 

forma mais intensa. 

Em muitos casos, especialmente, nos de crianças com DI leve, é no ambiente escolar 

que a sua condição é identificada, em razão das limitações destes em atender as demandas 

escolar e sociais. Os rótulos de categorias diagnósticas que passam a identificar os alunos com 

DI trazem como consequência a segregação destes, haja vista os atributos imputados, vistos 

como desvantajosos, os levarem a uma situação de descrédito social.  

O diagnóstico de DI, acaba sendo utilizado como um atestado para o baixo rendimento 

dos alunos, uma espécie de “documento” utilizado para justificar a não aprendizagem destes, 

não sendo raros os casos em que a escola regular se exime da responsabilidade de ensiná-los 

mediante a existência do diagnóstico. 

Pensar na construção de uma escola inclusiva que fomente e possibilite condições reais 

de ensino e aprendizagem de qualidade para todos, demanda a superação das práticas 

excludentes. É preciso, portanto, reinventar a escola, transformá-la em um espaço de 

sociabilidade e aprendizagem real, e não apenas fictício e/ou para poucos (CANDAU, 2010).  

A esse respeito, Antunes e Glat (2013, p. 11) asseveram que: 
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Esta é uma das funções que a escola deve desempenhar, contribuindo para o 

desenvolvimento de atitudes não discriminatórias frente à deficiência. 

Assim, a educação escolar tem um lugar de destaque, pois é ela que lida de 

forma direta com as possibilidades de transformação do sujeito e da 

sociedade. 
 

Para Magalhães (2002, p. 21), fazer da escola um espaço de significativas interações 

sociais que possibilite a aprendizagem e o desenvolvimento humano em meio às diferenças, 

só é possível se considerarmos que “auxiliar na construção de um novo olhar está no cerne da 

construção de uma escola que dê conta das diferenças e cumpra a sua função de capacitar 

pessoas para o exercício da liberdade e autonomia”.  

Com relação a tal aspecto, Santos (2012, p. 942) afirma: 

 

[...] o ser humano tem necessidade intrínseca do outro para seu 

desenvolvimento potencial e como ser relacional e dialógico. As interações 

pessoais também são positivas por permitirem que o aluno se reconheça 

como parte integrante de um grupo, tendo favorecidas sua autoestima e sua 

afetividade.  
 

Faz-se necessário, assim, que reconheçamos o desenvolvimento humano e a 

consequente formação da identidade como inerentes às disposições incorporadas socialmente 

através das relações sociais e das experiências acumuladas ao longo da trajetória de vida dos 

sujeitos, marcada por conflitos e consensos. 

Para Glat e Pletsch (2009, p. 139), “O homem é, por essência, um ser social. Sua 

identidade pessoal é determinada pelo espaço que ele ocupa nos diferentes grupos sociais nos 

quais transita e pertence”. Nesse percurso a aprendizagem é uma condição para a gênese do 

ser social, possuidor de uma identidade singular, seja ou não rotulado “pessoa com 

deficiência”. 

No estabelecimento de interações sociais, a participação de todos não apenas como 

espectadores, mas na condição de protagonistas nas relações dialógicas, constitui a condição e 

o mecanismo indispensável para o ser humano se tornar plenamente humano, se 

caracterizando como indivíduos sociais, ao passo que constroem sua(s) identidade(s).  

Para o desenvolvimento deste estudo, começamos nossa viagem partindo do conceito 

de identidade, considerando-a um fenômeno socialmente construído no decurso das interações 

e espaços de sociabilidade presentes no processo de socialização do homem ao longo de sua 

trajetória de vida. Em nosso deslocamento realizamos uma interface entre os conceitos de 
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identidade e DI, analisando como a vida escolar dos(as) alunos(as) com DI reverbera na  sua 

autoimagem.  

Nesse prisma, vemos que o lugar e o espaço que cada estrutura social destina aos 

indivíduos funcionam como modeladores de personalidade, regulando padrões identitários. 

Concebemos, portanto, que a constituição identitária está intrinsicamente ligada às relações 

sociais (GOFFMAN, 2012; GLAT, 2009; DUBAR, 2009; LOPES, 2014). 

Glat e Pletsch (2009, p. 139) ressaltam que “a visão que um homem tem de si – sua 

autopercepção – é constituída na relação que ele estabelece com os demais e pela forma como 

é percebido pelos outros. Em outras palavras, sua identidade pessoal é referendada por sua 

identidade social”. 

Costa (2012), ao analisar o fenômeno do envelhecimento em pessoas com DI e a 

maneira e as condições pelas quais essas pessoas estão construindo suas identidades, observou 

inúmeras situações em que as potencialidades das pessoas com DI estão sendo tuteladas, em 

um tipo de cuidado que as infantiliza. Diante desse panorama, expressa o questionamento que 

também tem sido suscitado em nosso estudo:  

  

Passei então, a questionar como seria viver (se desenvolver, aprender, etc.) 

sendo marcado por essa experiência, e uma pergunta insistia em me instigar: 

se o ser humano se constitui a partir das suas relações em sociedade, sendo, 

portanto o que o marca como ser social, como se constrói um indivíduo que 

muitas vezes está excluído de diferentes situações de relação, como é o caso 

da escola e do trabalho? (COSTA, 2012, p. 12). 
 

As identidades nascidas no âmbito das relações de um “eu singular” e um “eu 

coletivo” emergem em contextos históricos. Berger e Luckmann (1985, p. 288) apontam, 

inclusive, que “as sociedades têm histórias no curso das quais emergem identidades 

particulares. Estas histórias, porém, são feitas por homens com identidades específicas”. 

Essa dimensão, no entanto, é negligenciada quando se trata de pessoas com deficiência, 

principalmente, as com DI. Ofuscam-se, desse modo, suas possibilidades e potencialidades de 

desenvolvimento. Antunes e Glat (2012, p. 271) advogam que, “no caso dos indivíduos com 

deficiência o único papel a eles ensinado é o de deficiente. O script que cabe às pessoas com 

deficiência é rígido e o autor não tem permissão para ser criativo na sua representação”. Por 

essa razão, perpetuam-se discursos simplistas de que muitas das limitações desses sujeitos são 

consequência da deficiência em si mesma, mascarando-se o cerceamento social a que são 

submetidos.  
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Essa conjugação de fatores faz com que pessoas com DI sejam consideradas incapazes, 

alijadas da possibilidade de desempenhar certos papéis sociais, encerradas em uma eterna 

dependência do outro. 

A esse respeito, assevera Marques (2008, p. 11): 

 

Ao colocar as pessoas com deficiência numa condição de inferioridade 

corpórea e de incapacidade produtiva, a sociedade gera uma estratificação, 

com limites muito claros quanto as possibilidades de realização pessoal, 

profissional e afetiva de seus membros. Vários são os aparelhos e os 

mecanismos utilizados para esse fim, inclusive o forte aparelho ideológico 

da educação. 
 

A situação apresentada evidencia a necessidade de questionarmos até que ponto as 

características descritas como inerentes às pessoas com DI são decorrentes da deficiência em 

si, portanto, comum às pessoas que se encontram nessa condição, ou, se são consequência do 

resultado das condições de sociabilidade não experienciadas e/ou estabelecidas em condições 

não recíprocas, as quais são comumente relegadas devido aos estereótipos a elas imputados.  

A DI é alvo de muitas controvérsias quando o assunto é a inclusão em contextos 

escolares. Pesquisas têm evidenciado que os padrões e os potenciais de aprendizagem de 

alunos(as) com DI têm sido negligenciados em função da imagem que se tem desses 

indivíduos. Isso reforça o estereótipo de que não são capazes de aprender e de se beneficiarem 

dos conteúdos escolares; por vezes, os profissionais da escola alegam que, ao contrário de 

alunos com outras deficiências, não deveriam frequentar a escola comum. Nesse contexto, 

muitos professores por não saberem como trabalhar com os alunos com DI em sala de aula, 

outros por acreditarem que não deveriam estar ali, não desenvolvem práticas pedagógicas e 

educacionais diferenciadas que valorizem suas potencialidades (ANTUNES; GLAT, 2013). 

Nessa linha de compreensão Antunes e Glat (2013, p. 3-4) advogam: 

 

Quando o sistema escolar não busca superar a condição de fracasso que 

muitos alunos com deficiência se encontram através de práticas pedagógicas 

diferenciadas para atender às suas necessidades, o resultado é a proliferação 

de histórias de repetência, de não adaptação, mesmo em alunos que não têm 

propriamente uma deficiência. 

 

Pesquisadores como Nunes et al. (1998), Carneiro (2007, 2008), Glat (2009) Glat e 

Pletsch (2009), Dezotti (2011), Costa (2012), Antunes e Glat (2013), têm contribuído para o 

rompimento do silenciamento e da exclusão a que historicamente as pessoas com deficiência 

intelectual foram relegadas. Esses autores defendem que é preciso oportunizar espaços para 
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que tais sujeitos tolhidos possam ser escutados, desempenhando um papel de protagonistas de 

sua história de vida. Por fim, reiteradamente, demonstram a insuficiência de estudos que 

conferem voz às pessoas com DI, bem como dos que investigam a constituição da identidade 

desse grupo. 

Diante desse cenário, o presente estudo volta-se para a compreensão dos pontos de vista 

e das concepções de jovens com DI, no que diz respeito, notadamente, às experiências 

vivenciadas por eles(as) na escola regular. 

Na empreitada de estudar a influência da vida escolar na constituição da identidade de 

pessoas com DI, aportamos esta pesquisa e os nossos pressupostos no tratamento conferido 

por Goffman (2012) ao conceito de estigma, por revelar-se de grande valia para esta reflexão, 

bem como da discussão que promove sobre a identidade pessoal e da identidade social. 

Também recorremos à teorização sobre a construção social da identidade proposta por Peter 

Berger e Thomas Luckmann (1985). 

No estudo sobre construção identitária, também dialogamos com os trabalhos de 

Ciampa (2005), Bauman (2005), Hall (2014, 2015), Silva (2014), Woodward (2014) e Dubar 

(2009). Por fim, para a problematização e compreensão do fenômeno da deficiência 

intelectual, utilizamos, notadamente, as produções de Krynski (1969); Pessotti (1984); 

Januzzi (1992); Reis e Peixoto (1999); Glat (2009); Pan (2008) e Rossato e Leonardo (2011). 

Nos capítulos subsequentes, investigamos os impactos dos rebatimentos da vida escolar 

e dos processos de estigmatização nela vivenciados na construção da identidade das pessoas 

com DI, a partir de suas histórias de vida e suas concepções sobre a escola. 

Na busca pela produção científica realizada em torno da temática em questão, 

pesquisamos no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) as 

publicações no período de 2011 a 2015. Utilizando o descritor: DI e identidade, encontramos 

cinco (05) documentos. Com o emprego do descritor deficiência mental (DM) e identidade, 

não conseguimos localizar nenhuma produção e, por fim, ao filtramos a busca com o descritor 

Síndrome de Down e identidade, identificamos cinco (05) trabalhos (Quadro 1): 
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Quadro 1 – Bases de dados bibliográficos disponíveis na BDNT de 2011 a 2015 

 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTN) 

Descritor Título Autor Grau/instituição Ano  
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NEGOCIANDO DEFICIÊNCIAS: 

IDENTIDADES E SUBJETIVIDADES 

ENTRE PESSOAS COM \'DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL\' 

LOPES, Pedro  

 

 

Dissertação/USP 

 

2014 

 

ENSINO DE LEITURA COM DIFERENTES 

TREINOS DISCRIMINATIVOS A 

APRENDIZES COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL. 

GOMES, 

Máyra Laís de 

Carvalho  

Dissertação/UFSCAR 2014 

“ESSAS PESSOAS QUE ENVELHECEM”: 

SABERES DE ADULTOS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

COSTA, 

Luiziane Brusa 

da  

Dissertação/UFRGS 2012 

APRENDIZAGEM RELACIONAL, 

COMPORTAMENTO SIMBÓLICO E 

ENSINO DE LEITURA A PESSOAS COM 

TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO 
AUTISMO 

GOMES, 

Camila 

Graciella 

Santos  

Tese/UFSCAR 2011 

"CADA SER, EM SI, CARREGA O DOM DE 

SER CAPAZ DE SER FELIZ": UM ESTUDO 

DE CASO BASEADO EM ALFRED 

ADLER, LEV VIGOTSKI E GONZÁLEZ 
REY 

BATISTA, 

Anelice da 

Silva 

Dissertação/UNB 2011 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE 

GÊNERO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 
LETRAMENTO E DISCURSO 

SATO, Denise 

Tamaê Borges 

Tese/UNB 2013 

EFEITO DO ESTEREÓTIPO SOBRE 

RESPOSTAS COMPORTAMENTAIS E 

ELETROFISIOLÓGICAS EM TAREFA DE 
DECISÃO SOCIAL 

 

RÊGO, Gabriel 

Gaudêncio do  

Dissertação/ 

Mackenzie 

 

2014 

ATIVIDADES ESTIMULADORAS DE 

LEITURA E ESCRITA EM ESTUDANTES 

COM SÍNDROME DE DOWN 

COMIN, Bruna 

Cristina 

Dissertação/UFRGS 2013 

INDIVÍDUO COM SÍNDROME DE DOWN: 
HISTÓRIA, LEGISLAÇÃO E IDENTIDADE 

DEZOTTI, 

Mariângela 

Carvalho  

Dissertação/USP 2011 

LUGARES DE PERTENCIMENTO: 

ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN 
GEOGRAFANDO SEUS LUGARES 

CABRAL, 

Danielle 

Tatiane da 

Silva  

Dissertação/ UFRGS 2011 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Pedro+Lopes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=M%C3%A1yra+La%C3%ADs+de+Carvalho+Gomes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=M%C3%A1yra+La%C3%ADs+de+Carvalho+Gomes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Luiziane+Brusa+da+Costa+Linn
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Luiziane+Brusa+da+Costa+Linn
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Camila+Graciella+Santos+Gomes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Camila+Graciella+Santos+Gomes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Camila+Graciella+Santos+Gomes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Batista%2C+Anelice+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Batista%2C+Anelice+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Sato%2C+Denise+Tama%C3%AA+Borges
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Sato%2C+Denise+Tama%C3%AA+Borges
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Gabriel+Gaudencio+do+R%C3%AAgo
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Gabriel+Gaudencio+do+R%C3%AAgo
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Gabriel+Gaudencio+do+R%C3%AAgo
http://up.mackenzie.br/graduacao/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Bruna+Cristina+Comin
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Bruna+Cristina+Comin
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Mariangela+Carvalho+Dezotti
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Mariangela+Carvalho+Dezotti
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Danielle+Tatiane+da+Silva+Cabral
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Danielle+Tatiane+da+Silva+Cabral
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Danielle+Tatiane+da+Silva+Cabral
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A busca também foi efetuada na Scientific Electronic Library Online (Scielo), usando 

o descritor DI, no período de 2011-2015, encontramos somente trinta (30) artigos. Ao realizar 

a pesquisa com o descritor DI e identidade, localizamos um (01) artigo. Quando filtramos a 

pesquisa com o descritor: DM e identidade, localizamos apenas três (03) artigos, já com o 

descritor Síndrome de Down e identidade não encontramos nenhuma produção nos últimos 

cinco anos (Quadro 2): 

Quadro 2 – Bases de dados bibliográficos disponíveis na Scielo de 2011 a 2015 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) 

Descritor Título Autor Ano 

 
DI e 

identidade 

SEXUALIDADE NA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UMA 

ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DE MÃES DE 

ADOLESCENTES ESPECIAIS. 

LITTIG, P. M.C. B.; 

CARDIA, D. R.; REIS, L. 

B.; FERRAO, E.S. 

 

2012 

D
ef

ic
iê

n
ci

a 
m

et
al

 

e 
id

en
ti

d
ad

e 

APOIO INTERGERACIONAL EM FAMÍLIAS COM 

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. 

YAMASHIRO, Juliana 

Archiza; MATSUKURA, 

Thelma Simões 

 

2014 

LINGUAGEM E DEFICIÊNCIA: POSSIBILIDADES E 

RESTRIÇÕES DA PRÁTICA FONOAUDIOLÓGICA 

DAINÊZ, Débora 2011 

 

A PATOGÊNESE GENÉTICA E MOLECULAR DA 

SÍNDROME DE ANGELMAN. 

MARIS, Angélica 

Francesca; TROTT, 

Alexis  

2011 

S
ín

d
ro

m
e 

d
e 

D
o

w
n

 e
 

id
en

ti
d

ad
e 

 

 

---------------------/------------------------------------------- 

 

 

----------------/--------------- 

 

 

---/--- 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

O levantamento das produções sobre a temática em estudo nas bibliotecas eletrônicas, 

permitiu termos uma dimensão de que, desde os anos 2000, os trabalhos que buscam 

relacionar e investigar temas relacionados às construções identitárias das pessoas com DI, são 

escassos.  

O estudo realizado revela-se importante para problematizar e compreender os 

rebatimentos da vida escolar na construção da autoimagem das pessoas com deficiência 

intelectual e suas implicações no convívio social, no desenvolvimento e na inclusão desses 

sujeitos. 

A pesquisa soma aos estudos na área da Educação Especial, ao fornecer dados que 

permitem compreender os tipos de experiência com o estigma que os estudantes com DI estão 

vivenciando no contexto da escola regular, sob a égide da educação inclusiva. Indo mais além, 

o estudo demonstra como as experiências escolares são significadas por estudantes com DI e 

rebatem na construção da identidade pessoal e da identidade social. 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/


SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

25 
 

Considerando a delimitação do problema de pesquisa como primeiro passo no 

processo de investigação científica da “realidade na qual uma matriz dela, abrangente ou não, 

apresenta uma situação que precisa ser esclarecida”, torna-se fundamental ao pesquisador 

sistematizar e apresentar com clareza e precisão a definição e formulação de seu problema de 

pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p. 93-95). 

Diante das reflexões tecidas, almejamos obter informações que permitam discutir o 

problema de pesquisa sintetizado na seguinte questão: Como as experiências escolares 

influenciam a formação da identidade de jovens com deficiência intelectual? 

A questão de pesquisa apresentada é a materialização de nossas experiências 

profissionais e de estudo, ao assumirmos o compromisso de respondê-la cientificamente, 

agimos como um arqueólogo que em suas escavações, reúne resquícios de artefatos, de 

objetos e de monumentos de civilizações antigas, que lhe permitem ter uma compreensão 

mais ampla do passado da humanidade, sendo que no nosso caso, foram as memórias dos 

entrevistados que nos forneceram o material para análise.  

O caminho percorrido durante a investigação apresentada nesta dissertação pode ser 

comparado ao trabalho do artesão, ao aceitarmos o desafio de investigar a questão de pesquisa 

descrita, nos transformamos em confeccionadores, sendo preciso pesquisar, coletar e analisar 

dados, enfim, fazer arte, assumir um compromisso que demanda tempo e determinação.  

Antes de falar das ferramentas metodológicas que sinalizaram nosso percurso, 

apresentamos o objetivo geral do estudo: Analisar como as experiências escolares de jovens 

com deficiência intelectual interferem na formação da sua identidade. 

Esse objetivo nos levou aos seguintes objetivos específicos: 

a) Analisar o conceito de estigma e identidade a partir da perspectiva de Goffman, não 

reduzindo a pessoa com deficiência intelectual aos seus impedimentos cognitivos.  

b) Descrever a concepção de estudantes com deficiência intelectual e de seus 

familiares sobre suas experiências escolares.  

c) Caracterizar como estudantes com deficiência intelectual e seus familiares 

vivenciaram a trajetória escolar desses estudantes. 

  

O(a) leitor(a) vai encontrar o texto organizado em quatro capítulos inter-relacionados. 

No primeiro, intitulado “Trajetória percorrida nas tramas metodológicas com uso da história 

oral de vida”, é apresentada a fundamentação epistemológica, metodológica e teórica do 

estudo em tela. 
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O segundo capítulo é denominado “Identidade: noção, conceito e ideias centrais”. 

Nele são feitos alguns apontamentos sobre o fenômeno da identidade, partindo da concepção 

de perspectiva essencialista até chegar a compreensão não essencialista, posição adotada no 

estudo. O objetivo é conceber a DI como uma construção social produzida em termos de 

identidade. Nessa empreitada, os processos de identificação e diferenciação são situados como 

responsáveis pela fabricação das identidades. Em um segundo momento, são destacados os 

impactos dos processos de estigmatização na construção identitária de jovens estudantes com 

DI. 

No terceiro capítulo, “Deficiência intelectual: nomenclatura e conceito”, é feita uma 

historicização das concepções relativas à DI em diversos períodos e contextos sociais, 

trazendo à cena as expressões empregadas ao longo do tempo para se referir à DI e os 

impactos decorrentes na produção da identidade da pessoa com DI, considerando a 

significação e os sentidos agregados aos rótulos.  

A partir das formas como a DI foi concebida historicamente, é situado o destino social 

a que foram submetidas as pessoas que partilham essa condição, da antiguidade até a 

contemporaneidade. Também é abordada a operacionalização do conceito de DI, atualmente, 

por entidades de referência, reconhecidas internacionalmente. Na sequência, é traçada em 

uma sessão específica, a evolução das propostas de educação para pessoas com DI, 

concebidas, inicialmente, na modernidade em uma perspectiva médico-pedagógica em função 

da construção da crença da educabilidade da pessoa com DI, em oposição à abordagem 

organicista, caminhando até uma vertente pedagógica. 

O quarto capítulo, nomeado “Vozes dos sujeitos da pesquisa: tramas da vida escolar de 

estudantes com DI”, é dedicado a expor e analisar as narrativas dos companheiros de jornada 

na pesquisa empreendida. 

 No quinto capítulo, as considerações finais, entrelaçamos os últimos fios da urdidura, 

encerrando a jornada investigativa. Nessa seção, ideias são unidas e questões colocadas na 

introdução amarradas; discussões teórico-metodológicas desenvolvidas no percurso são 

retomadas; as contribuições da pesquisa para a compreensão da questão problema são 

situadas, bem como lacunas e limites do estudo. 
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1 TRAJETÓRIA PERCORRIDA NAS TRAMAS METODOLÓGICAS COM USO DA 

HISTÓRIA ORAL DE VIDA  

 

 As pesquisas científicas demandam um detalhamento dos procedimentos 

metodológicos empregados, estes auxiliam tanto na construção quanto na análise do objeto 

selecionado, além de permitir que outros(as) pesquisadores(as) tenham a possibilidade de 

saber o caminho percorrido ao longo da pesquisa, o que confere mais legitimidade e 

confiabilidade às conclusões apreendidas (BRANDÃO, 2000; DUARTE, 2001). 

 Consideramos de suma importância expor de forma clara e objetiva os procedimentos 

metodológicos adotados neste estudo. As pesquisas dignas de credibilidade científica devem 

ser submetidas constantemente à veracidade, o que demanda o conhecimento dos caminhos 

percorridos pelo pesquisador. Com essa convicção, apresentamos ao(a) leitor(a) o trajeto 

trilhado para a construção da fundamentação epistemológica, metodológica e teórica do 

estudo realizado. 

Este estudo está fundamentado no enfoque Fenomenológico. Segundo Trivinõs (1987, 

p. 87, grifo do autor), essa formulação “põe em relevo as percepções dos sujeitos e, sobretudo 

salienta o significado que os fenômenos tem para as pessoas”. 

Desse modo, apoiamos e fundamentamos nossa investigação no paradigma 

epistemológico-metodológico interpretacionista, a partir do enfoque fenomenológico da 

corrente interacionista simbólica2. 

Ao adotar a posição epistemológica denominada fenomenológica ou interpretacionista, 

o pesquisador deve abandonar as explicações mediante leis e deduções com base em 

princípios gerais. Considera, portanto, a ação humana como radicalmente subjetiva, não 

podendo ser explicada, exclusivamente, com base em suas características exteriores e 

objetiváveis, e sim através do que está imediatamente presente na consciência dos sujeitos, 

isto é, no “modo como o conhecimento do mundo e das situações sociais se dá, tem lugar e se 

realiza para cada pessoa”. Assim, a compreensão dos fenômenos ocorre a partir dos próprios 

dados, isto é, com base nas referências fornecidas pelos sujeitos da pesquisa, dos significados 

                                                           
2 A vertente teórica supracitada se desenvolveu na Escola de Chicago, tendo por temas diletos a interação 

cotidiana que envolve trocas simbólicas; os contatos face a face da vida social e a análise da ação social nas 

situações cotidianas. De acordo com Joas (1999, p. 130), podemos conceber que “seu enfoque são os processos 

de interação – ação social caracterizada por uma orientação imediatamente recíproca -, ao passo que o exame 

desses processos se baseia num conceito específico de interação que privilegia o caráter simbólico da ação 

social”. 
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que atribuem ao fenômeno estudado (GIL, 1999, p. 14; MORESI, 2003; SANTOS; PINTO, 

2007).  

A fenomenologia assume uma concepção de mundo e realidade a partir do enfoque do 

Idealismo Filosófico, e, dentro deste, ao denominado idealista subjetivo, isto significa que 

considera que os fenômenos e objetos não são de natureza espiritual. Portanto, são produzidos 

na consciência dos sujeitos. A realidade, nessa perspectiva, é concebida como socialmente 

construída pelas interações sociais (TRIVINÕS, 1987; SANTOS; PINTO, 2007). 

Santos e Pinto (2007, p. 7-8) postulam: 

 

De maneira geral, pode-se dizer então que a fenomenologia, enquanto 

“movimento”, tem como objetivo central, descrever a natureza subjetiva das 

experiências vividas no mundo a partir da perspectiva daqueles que as 

“experimentaram”, explorando os significados e as explicações que esses 

indivíduos atribuem a essas suas experiências. O comportamento humano – 

ou aquilo que as pessoas dizem e fazem - é um produto da maneira como as 

pessoas interpretam o mundo em que vivem. A tarefa do pesquisador, 

portanto, é capturar esse processo de interpretação para compreender os 

significados do comportamento das pessoas a partir do ponto de vista delas. 
 

Nessa vertente, os métodos qualitativos adquirem uma posição de destaque, 

permitindo a obtenção de um conhecimento de caráter intersubjetivo, descritivo e 

compreensivo. Trivinõs (1987, p. 96) acrescenta: “na linha teórica fenomenológica, o 

significado e a intencionalidade possivelmente sejam colocados em relevo”.  

Metodologicamente, fizemos uso da pesquisa de tipo qualitativa. Optamos por essa 

abordagem analítica descritiva, tendo em vista revelar-se adequada “quando se procura uma 

compreensão mais abrangente da estrutura discursiva dos atores sociais e seu comportamento” 

(DUARTE, 2001, p. 120). 

O emprego do estudo qualitativo permite “encontrar os significados das experiências 

pessoais que transformam as pessoas. Descobrir os momentos marcantes na vida de alguém”, 

isto é, objetiva a compreensão e percepção humana” (STAKE, 2011, p. 48). 

Stake (2011, p. 76) também ressalta: 

 

[...] o objetivo da pesquisa qualitativa normalmente não é obter 

compreensões gerais sobre a ciência social, mas compreensões sobre uma 

situação específica. Entendendo melhor a complexidade da situação, 

podemos contribuir para a definição da política e da prática profissional.  
 

O estudo qualitativo consiste em um método de investigação apropriado e condizente 

com a nossa questão de pesquisa, que se trata de compreender e problematizar os 
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rebatimentos das experiências escolares na construção identitária da pessoa com DI, com base 

em seus depoimentos orais.  

Precisamos levar em consideração a assertiva de Stake (2011, p. 41): 

 

Não existe uma única forma de pensamento qualitativo, mas uma enorme 

coleção de formas: ele é interpretativo, baseado em experiências, situacional 

e humanístico. Cada pesquisador fará isso de maneira diferente, mas quase 

todos trabalharão muito na interpretação. Eles tentarão transformar parte da 

história em termos experienciais. Eles mostrarão a complexidade do 

histórico e tratarão os indivíduos como únicos, mesmo que de modos 

parecidos com outros indivíduos. 

 

 Quanto ao grupo, a pesquisa realizada é de caráter exploratória-descritiva, de acordo 

com Gil (1999, p. 27), “As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. O autor também 

ressalta que as pesquisas descritivas e exploratórias são as mais utilizadas por pesquisadores 

sociais.  

Quanto ao modelo, a pesquisa desenvolvida para a obtenção dos dados pode ser 

classificada como história oral, configurado como procedimento do método qualitativo, 

caracterizado pela contrageneralização, pelas narrativas induzidas e estimuladas, pela 

assimilação de experiências vividas e pela valorização da subjetividade e estudo de memórias. 

Segundo Alberti (2013, p. 37), trata-se de um método de pesquisa que não tem um fim 

em si mesmo, sendo na realidade um meio de conhecimento que só deve ser empregado no 

contexto de uma investigação científica, portanto, “antes mesmo de se pensar em história oral, 

é preciso haver questões, perguntas, que justifiquem o desenvolvimento de uma 

investigação”. Nessa perspectiva, deve ser adotado quando apresenta uma real contribuição 

diante do tema e das questões da pesquisa, de modo a justificar o estudo das narrativas dos 

entrevistados acerca do assunto analisado.  

Ainda para Alberti (2013, p. 37): 

 

Fazer história oral não é simplesmente sair com um gravador em punho, 

algumas perguntas na cabeça e entrevistar aqueles que cruzam nosso 

caminho à disposição de falar um pouco sobre suas vidas. Essa noção 

simplificada pode resultar em um punhado de gravações, de pouca ou 

nenhuma utilidade, que permanecem guardadas sem que se saiba muito bem 

o que fazer com elas. 
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As narrativas orais não podem ser reduzidas a essa visão simplista que as limitam à 

condição de fonte e mero apoio às pesquisas, elas são mais do que o simples ato de registrar 

uma entrevista.  

Delgado (2006, p. 18) postula que através desse método “[...] registram-se 

sentimentos, testemunhos, visões, interpretações em uma narrativa entrecortada pelas 

emoções do ontem, renovadas ou ressignificadas pelas emoções do hoje”. Portanto, o trabalho 

com narrativas contribui para o processo de transformação de realidades, uma vez que 

proporcionam elementos de análise necessários à promoção de novas leituras interpretativas 

dos fenômenos e acontecimentos sociais (QUEIROZ, 1988; MEIHY, 2006).  

Delgado (2006, p. 16) assevera a respeito da construção das novas leituras 

interpretativas:  

 

O passado espelhado no presente reproduz, através de narrativas, a dinâmica 

da vida pessoal em conexões com processos coletivos. A reconstituição 

dessa dinâmica, pelo processo de recordação, que aqui se inclui, ênfases, 

lapsos, esquecimentos, omissões, contribui para a reconstituição do que 

passou segundo o olhar de cada depoente.  
 

A esse respeito, acrescenta Meihy (2006, p. 197): 

 

Seria então matéria da história oral captar as vozes ocultas pelo saber 

oficializado, construído por meio de documentos convencionais, 

principalmente escritos. De igual importância seriam os aspectos insondáveis 

e principalmente o registro e a reparação de situações traumáticas. 
 

Empregamos a história oral como procedimento metodológico, um meio, um caminho, 

para acessarmos as memórias dos tempos de escola dos sujeitos desta pesquisa, a partir de 

suas narrativas. Concordamos com Delgado (2006, p. 16) quando afirma que a história oral 

“[...] recorre à memória como fonte principal que a subsidia e alimenta as narrativas que 

constituíram o documento final, a fonte histórica produzida”. 

A rememoração de acontecimentos, espaços, situações e relações de um tempo 

passado vividas ou presenciadas, a partir da reconstituição do olhar do tempo presente 

pelos(as) depoentes, encerra o laborioso exercício de reviver por meio de recordações, nem 

sempre positivas, situações difíceis de serem lembradas, momentos traumáticos, fracassos, 

frustações, conflitos e medos, os quais o(a) entrevistado(a) pode apresentar resistência para 

não trazê-los à tona, mesmo que inconscientemente como mecanismo de proteção para evitar 

o sofrimento.  
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Para Delgado (2006, p. 16), a memória ganha relevância no processo de investigação: 

 

A memória, principal fonte dos depoimentos orais, é um cabedal infinito, 

onde múltiplas variáveis – temporais, topográficas, individuais, coletivas – 

dialogam entre si, muitas vezes revelando lembranças, algumas vezes de 

forma explicita, outras vezes de forma velada, chegando em alguns casos a 

ocultá-las pela camada protetora que o próprio ser humano cria ao supor, 

inconscientemente, que assim está se protegendo das dores, dos traumas e 

das emoções que marcaram sua vida. 
 

Alberti (2013, p. 38), por sua vez, compreende: 

 

[...] uma pesquisa de história oral pressupõe sempre a pertinência da 

pergunta “como os entrevistados viam e veem o tema em questão? ”. Ou “ o 

que a narrativa dos que viram ou presenciaram o tema pode informar sobre o 

lugar que aquele tema ocupava (e ocupa) no contexto histórico e cultural 

dado? ”.  
 

 Na pesquisa em questão apreendemos as concepções que os(as) alunos(as) com DI, 

inseridos na escola regular de perspectiva inclusiva, possuem do seu trajeto na vida escolar. 

Através de suas narrativas identificamos elementos que contribuem para uma melhor 

compreensão de como os tempos de escola no olhar destes impactam na forma como se 

reconhecem.  

 Nessa perspectiva, Delgado (2006, p. 46) afirma: 

 

No processar da recordação estão presentes diferentes dimensões de tempo, 

que constituem a dinâmica das trajetórias individuais e coletivas dos sujeitos 

da História. São os chamados tempos vividos, que comportam em si 

referencias identitários. São tempos prenhes de experiências, que podem ser 

registrados através de relatos orais. 
 

Consideraremos no nosso trajeto a assertiva de Alberti (2013, p. 33), de que a história 

oral “é individual, particular àquele depoente, mas constitui também elemento indispensável 

para a compreensão da história de seu grupo social, sua geração, seu país e da humanidade 

como um todo, se considerarmos que há universais nas diferenças”. 

A história oral divide-se basicamente em três gêneros distintos: história oral de vida; 

história oral temática e tradição oral. Essas produções no campo da história oral compartilham 

como ponto em comum o fato de a memória e a narrativa serem elementos centrais na 

reconstituição de épocas e acontecimentos aos quais os depoentes estiveram ou ainda se 

encontram vinculados (DELGADO, 2006). 
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Faremos uso da história oral de vida ou simplesmente história de vida3, esse gênero é 

caracterizado pela independência dos suportes probatórios, pela adoção de entrevistas livres, 

também denominadas de entrevista aberta. Esse tipo de entrevista distingue-se de outras 

formas de investigação que envolve uso de depoimentos por, na medida do possível, não 

empregar o uso de questionários ou entrevistas semiestruturadas, prática recorrente na 

modalidade de história oral temática (GLAT; PLETSCH, 2009; ANTUNES, 2012; 

ANTUNES; GLAT, 2012; MEIHH; HOLANDA, 2014).  

No método de história de vida o pesquisador não seleciona nem restringe os temas que 

serão abordados, esses surgem à medida que os sujeitos narram suas experiências de vida a 

partir de suas próprias interpretações. Os informantes são livres para decidir o que consideram 

relevante de ser recuperado de sua trajetória em sua fala, não ficam presos a questionários 

predeterminados. O pesquisador seleciona os temas importantes presentes no discurso dos 

informantes para compreendê-los, podendo formular outras questões ou pedir que o 

entrevistado aprofunde algum trecho da sua história de vida (GLAT et al., 2004; GLAT; 

PLETSCH, 2009). 

Para Alberti (2013, p. 48): 

 

Numa entrevista de história de vida, diversamente, a preocupação maior não 

é o tema e sim a trajetória do entrevistado. Escolher esse tipo de entrevista 

pressupõe que a narração da vida do depoente ao longo da história tenha 

relevância para os objetivos do trabalho. Assim, por exemplo, se no estudo 

de determinado tema for considerado importante conhecer e comparar as 

trajetórias de vida dos que nele se envolvem, será aconselhado realizarem-se 

entrevistas de vida. Ou, por outra, se a pesquisa versar sobre determinada 

categoria profissional ou social, seu desempenho, sua estrutura ou suas 

transformações na história, torna-se igualmente aconselhada a opção por 

entrevistas de história de vida. 

 

O emprego de métodos narrativos, com destaque para a história de vida, em pesquisas 

no campo da História, no das Ciências Humanas e Sociais, e mais especificamente no da 

Educação, conquistou um espaço expressivo nos últimos anos, tendência que ruma em sentido 

contrário às grandes explicações universalizantes (CARNEIRO, 2008). 

Ainda para Carneiro (2008, p. 49), a utilização dessa metodologia permite “valorizar a 

experiência subjetiva, singular, apoiando-se em pontos de vistas individuais e incorporando 

                                                           
3 Spíndola e Santos (2003, p. 121), baseados em Chizotti (1991), asseveram que “a utilização da História de vida 

como abordagem metodológica vem evoluir continuamente. Foi introduzida no meio acadêmico, em 1920, pela 

Escola de Chicago e desenvolvida por Znaniescki, na Polônia. A partir da década de 60, esse método de pesquisa 

procurou estabelecer as estratégias de análise do vivido, constituindo um método de coleta de dados do homem 

no contexto de suas interações sociais”.  
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elementos e perspectivas às vezes ausentes em outras práticas: subjetividade, emoções e 

cotidiano”. 

Estudos na área da Educação Especial e Educação Inclusiva que utilizam o método de 

história de vida vêm ganhando destaque nos últimos anos, abrindo caminho para a valorização 

de narrativas de pessoas com deficiência (GLAT et al., 2004; CARNEIRO, 2008; MELETTI, 

2003; GLAT; PLETSCH, 2009; ANTUNES; GLAT, 2012; ANTUNES; GLAT, 2013).  

A abordagem metodológica de história de vida quando utilizada nos estudos 

educacionais revela a dimensão política de conferir vez e voz a indivíduos pertencentes a 

grupos estigmatizados. Antunes e Glat (2012, p. 273) ressaltam que, “de fato uma das 

características imputadas a pessoas com deficiência é sua suposta alienação em relação à sua 

condição, sua incapacidade de autorreflexão e expressão, bem como de opinar e tomar 

decisões a respeito de sua própria vida” 

Glat e Pletsch (2009, p. 141, grifo dos autores) advogam: 

 

O objetivo deste tipo de estudo é ouvir o que esses sujeitos têm a dizer sobre 

si mesmos, seus relacionamentos e sua vida cotidiana. Pretende-se assim, a 

partir de suas narrativas, averiguar de que forma a condição de estigmatizado 

afeta suas experiências, visão de mundo e identidade pessoal, bem como, 

conhecer as estratégias de sobrevivência social desenvolvidas, por alguns, 

para superação ou minimização do estigma.  
 

As pessoas com DI comumente têm de emprestar sua voz a outras pessoas para se 

fazerem ouvir. Nesse processo, o ponto de vista delas muitas vezes não é considerado, 

portanto, acabam relegadas a uma condição de contínuo cerceamento do direito de poderem 

expressar suas emoções, seus sonhos, suas perspectivas, suas interpretações de mundo e suas 

frustações, alijadas da condição de sujeitos ativos e autores de seus discursos, encerrados 

numa eterna dependência do outro.  

 

1.1 QUEM SÃO OS PARTICIPANTES (COMPANHEIROS (AS)) DE JORNADA 

 

Não são os critérios quantitativos que devem orientar a escolha dos entrevistados, mas 

a contribuição que eles representam diante do tema de estudo, deve-se considerar a posição, 

participação e experiência deles no contexto e situação ligada ao tema (ALBERTI, 2013).  

Acreditamos, conforme expressam Nunes e Glat (2001, p. 3), que “entrevistar pessoas 

portadoras de DM representa uma mudança radical do objeto e da própria relação do 
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pesquisador com o sujeito, já que se deixa de analisar a doença ou o desvio para compartilhar 

sua vida”. 

A definição do critério de seleção dos “sujeitos que vão compor o universo de 

investigação é algo primordial, pois interfere diretamente na qualidade das informações a 

partir das quais será possível construir a análise e chegar a compreensão mais ampla do 

problema delineado” (DUARTE, 2001, p. 141).  

Nesse mesmo prisma, Delgado (2006, p. 25) afirma que “o primeiro passo para a 

preparação de um depoimento de história oral consiste, portanto, na escolha de critérios para a 

definição dos potenciais entrevistados”. 

Participaram deste estudo: a) 03 Estudantes com laudo médico de DI leve ou 

moderada que façam amplo uso da linguagem oral (tenham um vocabulário razoável, coerente 

e lógico), matriculados no Ensino Médio ou nas séries finais do Ensino Fundamental na rede 

estadual ou municipal de ensino na Região Metropolitana de Natal, ou pessoas com DI que 

tenham concluído o Ensino Médio em até dois anos antes da realização da pesquisa e b) 03 

tias/mãe ou responsáveis dos estudantes com DI. 

Levamos em consideração para decidirmos quantos sujeitos seriam selecionados para 

a realização da pesquisa, fatores do funcionamento global de pessoas com DI, dentre eles, 

segundo expressa Mantoan (2004), o fato de esses indivíduos apresentarem, de forma 

diferenciada, déficits na memória e na competência de comunicação, o que ocasionou sessões 

recorrentes de entrevistas com tempos variados de duração. Para os pais/responsáveis, 

estabelecemos a disponibilidade e abertura para falarem da vida escolar de seus filhos como 

critério para participarem da pesquisa. 

Sem reduzi-los a essas características, consideramos que a opção por um número 

reduzido de participantes nos daria mais condições de analisar detalhadamente as narrativas 

destes. Portanto, dada a própria dinâmica da utilização da história de vida enquanto método de 

pesquisa, somada as características inerentes a DI, optamos por trabalhar com apenas três (03) 

sujeitos e seus respectivos responsáveis, totalizando um total de seis (06) entrevistados. Em 

suma, acreditamos que o número reduzido de participantes, conforme salienta Carneiro 

(2008), não reduz a discussão a uma experiência individual.  

Optamos pela participação dos pais/responsáveis na condição de sujeitos da pesquisa 

para utilizar as informações sobre a vida escolar dos alunos com DI presentes em suas 

narrativas para contrabalancear com o discurso dos alunos – principais sujeitos da pesquisa – 
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permitindo analisar as nossas evidências da vida escolar destes a partir de mais de um ângulo, 

conferindo-lhes maior legitimidade e diferenciação.  

Trabalhar com os discursos dos alunos com DI e de seus pais/responsáveis, acessando 

as memórias de ambos sobre as vivências da vida escolar dos primeiros, favorece a 

triangulação das evidências constatadas em suas falas. Para Stake (2011, p. 139), a 

triangulação [...] “pode nos dar mais confiança de que determinamos corretamente o 

significado ou pode nos dar mais confiança de que precisamos analisar as diferenças para 

enxergar significados múltiplos e importantes”.  

Sobre a representatividade de uma pesquisa que utiliza esse método com poucos 

entrevistados, Vieira (1999, p. 50), advoga que “ a história de vida de uma pessoa, para além 

de todas as subjetividades individuais e da idiossincrasia de alguns fatos, acaba por ser social 

e não apenas singular”.  

De acordo com Glat e Pletsch (2009, p. 144):  

 

Ainda que os depoimentos recolhidos sejam individualizados, centrados nas 

experiências pessoais de cada sujeito, ou até mesmo idealizados, eles se 

constituem em uma expressão de identidade, e como tal representam relatos 

das práticas sociais, valores e atitudes do grupo ao qual o indivíduo pertence. 
 

Ainda sobre as possíveis críticas muitas vezes postas diante da representatividade e 

confiabilidade dos estudos com base em métodos narrativos, que tentam colocar o conteúdo 

das narrativas dos depoentes num mar de fragilidade, Carneiro (2008, p. 50) advoga: “o que 

importa não é a ‘verdade’, a objetividade dos fatos, sua regularidade, mas como e por que o 

sujeito articula sua narrativa. O que importa é a ‘verdade’ construída pelo sujeito datado, na 

teia de relações na qual ele se constitui”.  

 

1.2 PROCEDIMENTO DE CONSTRUÇÃO DE DADOS DA ENTREVISTA 

RECORRENTE COMO INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Para a pesquisa em questão, tendo em vista que trabalhamos com narrativas dos(as) 

estudantes com DI sobre seu processo de escolarização, realizamos durante três (03) meses, 

no período de abril a junho de 2016, no turno matutino, duas (02) vezes por semana, uma 

observação exploratória em um Centro de Educação Especial4, localizado em Natal-RN, com 

                                                           
4 O Centro promove o Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos alunos com deficiência, em sua 

grande maioria com diagnóstico de deficiência intelectual. 
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a finalidade de selecionar os sujeitos da pesquisa, através do contato e interação com alunos 

(as) com DI, vindos de diferentes escolas regulares da Região Metropolitana de Natal. 

Esclarecemos que esse Centro não foi o campo da nossa pesquisa, haja vista o método 

de história de vida não demandar um campo de pesquisa fixo. Finda a observação exploratória 

e, após a escolha dos sujeitos da pesquisa, demos início às entrevistas. Essas, por escolha dos 

sujeitos selecionados, foram realizadas em suas residências. 

A pesquisa foi realizada, ainda, mediante a aprovação do projeto junto ao Comitê de 

Ética em pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), baseado 

na Resolução Nº CNS 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, com Parecer de Nº 

1.538.268, de modo a assegurar o comprimento dos aspectos éticos das pesquisas envolvendo 

seres humanos. 

As observações exploratórias realizadas forneceram dados consistentes para a 

definição dos potenciais sujeitos da pesquisa, durante essa etapa do trabalho, ao interagirmos 

com os(as) estudantes com DI, verificamos quais se encaixavam nos critérios de inclusão da 

pesquisa, anteriormente apresentados, a saber: possuir um amplo uso da linguagem oral (ter 

um vocabulário razoável, coerente e lógico); estarem matriculados no Ensino Médio ou nas 

séries finais do Ensino Fundamental, ou que tivessem concluído o Ensino Médio em até dois 

anos antes da realização da pesquisa.  

Concluído esse primeiro momento, fizemos o levantamento de dez sujeitos que se 

encaixavam nos critérios de inclusão. Quanto à comprovação do diagnóstico de DI, 

inicialmente, recorremos ao histórico dos alunos no Centro, depois, confirmamos o 

procedimento do diagnóstico com seus respectivos pais/responsáveis, momento em que 

tivemos acesso ao laudo médico, todos assinados por neurologistas. 

Alguns dos sujeitos previamente selecionados possuíam algum outro tipo de 

deficiência associada ou não atendiam a faixa de escolaridade selecionada. Obviamente que o 

desejo de participação na pesquisa dos estudantes e de seus respectivos responsáveis também 

foi considerado. 

A participação dos sujeitos da pesquisa foi de caráter voluntário, informamos a todos, 

na presença de uma testemunha, a justificativa; os objetivos; os procedimentos; os 

desconfortos; os riscos; os benefícios e a maneira como os dados seriam coletados, utilizados 

e posteriormente divulgados, garantindo-lhes o bem-estar, o respeito, à dignidade e a 

autonomia na execução da pesquisa. Também explicamos a importância de seus depoimentos 

ao apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Findo o processo de seleção dos sujeitos da pesquisa, passamos a contar com os(as) 

companheiros(as) de jornada (os nomes utilizados são fictícios e foram escolhidos pelos 

próprios sujeitos da pesquisa) explicitados no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Idade, escolaridade e diagnóstico dos(as) alunos(as) com DI entrevistados(as) 

NOME IDADE ESCOLARIDADE DIAGNÓSTICO5 

Bruna 26 anos Ensino Médio Concluído dois anos antes 

da realização da pesquisa.  

DI leve – causa não especificada 

(CID oscila – F70.06-F70.17). 

Rafael 24 anos Cursando a 6ª série do Ensino 

Fundamental II.  

DI leve – causa não especificada 

(CID F70.0) 

Júlia 20 anos Cursando o último ano do Ensino 

Fundamental. 

DI moderada pós-Hipóxia 

neonatal (CID F71.18). 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Na escolha dos pais/responsáveis dos sujeitos desta pesquisa, levamos em 

consideração a disponibilidade e abertura para falarem da vida escolar dos estudantes 

selecionados. Por terem tido uma maior participação na vida escolar desses, as tias/mães dos 

três estudantes com DI apresentados, colaboraram com este estudo. Elas foram identificadas 

através das seguintes designações: Tia de Bruna, Tia de Rafael e Mãe de Júlia (Quadro 4):  

 
Quadro 4 – Idade e profissão das tias/mães dos(as) alunos(as) com DI entrevistados(as) 

NOME IDADE PROFISSÃO 

Tia de Bruna 45 anos Cuida do funcionamento do lar 

Tia de Rafael 44 anos Autônoma 

Mãe de Júlia 42 anos Cuida do funcionamento do lar 
                             Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Utilizamos a entrevista como procedimento metodológico para coleta do material 

empírico. Esse instrumento é definido por Gil (1999, p. 109) como uma técnica de coleta de 

dados em que pesquisador e entrevistados encontram-se em interação social; o primeiro, com 

a pretensão de obter dados que lhe interessam para a realização do estudo, formula e dirige 

perguntas ao segundo, visto como detentor de informações demandadas pela pesquisa. 

Oliveira (2003, p. 27) assevera que esse procedimento metodológico acaba 

“favorecendo as investigações de concepções e práticas sociais e educacionais referentes à 

                                                           
5 Obtido tanto durante as entrevistas quanto colhidos nos laudos dos sujeitos da investigação. 
6 Retardo mental leve – menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento. 
7 Retardo mental leve – comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento. 
8 Retardo mental moderado – comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou 

tratamento.  
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Educação Especial, a partir de dados provenientes da compreensão dos sujeitos envolvidos no 

processo dessas práticas”. 

Sobre a associação entre o uso de entrevistas e o método de história oral de vida, 

Delgado (2006, p. 18) evidencia: “[...] a história oral é um procedimento integrado a uma 

metodologia que privilegia a realização de entrevistas e depoimentos com pessoas que 

participaram de processos históricos ou testemunharam acontecimentos no âmbito da vida 

privada ou coletiva”. 

Fizemos uso da técnica de entrevista recorrente como instrumento para apreender os 

sentidos atribuídos à vida escolar pelos sujeitos da pesquisa. Esse tipo de entrevista, 

desenvolvida em 1977 pela professora Carolina Bori, vem sendo adotada por pesquisadores 

que investigam os diversos processos psicológicos humanos através do relato verbal 

(MELLETTI, 1997). 

Nessa empreitada, Tunes (1981) e Simão (1982a, 1982b, 1989) são considerados 

percussores desse procedimento, pesquisadores como Zanelli (1992), Larocca (1999), Junckes 

e André (2012), entre outros, também utilizaram esse procedimento de coleta de dados.  

No emprego dessa técnica de entrevista nos estudos no campo da Educação Especial, 

com foco no processo de profissionalização da pessoa com DM, destacam-se os trabalhos de 

Goyos (1995), Manzini (1989), Meletti (2003, 1997) e Sadalla et al. (2005). 

 Na entrevista recorrente não é utilizado um roteiro preestabelecido de perguntas, nessa 

técnica as entrevistas são estruturadas tendo por base uma questão central, a partir da qual 

surgem novas temáticas. Para Meletti (2003), tal procedimento permite afirmar que o método 

vai sendo construído a cada encontro. 

As falas dos sujeitos do estudo realizado foram agrupadas em categorias temáticas e 

organizadas, respectivamente, indicando a posição da fala na entrevista e a seção 

correspondente, sequencialmente, através do emprego de um esquema de numeração, de 

modo que onde se escreve, por exemplo: “Bruna 74”, lê-se sétima fala de Bruna localizada na 

quarta sessão de entrevista.  

Cada participante com DI falou sobre a sua vida escolar, a partir da seguinte 

indagação: “fale um pouco sobre a sua vida na escola, qualquer coisa que você queira me 

contar”. Para as suas respectivas tias/mães, fizemos a seguinte pergunta central: “fale um 

pouco sobre a vida do seu (sua) filho (o) na escola, qualquer coisa que você queira me 

contar”. 
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Feita essa pergunta-chave aos entrevistados, os deixávamos livres para falar, nossa 

participação se limitou a pedir em alguns momentos que falassem um pouco mais sobre 

determinados acontecimentos por eles rememorados, bem como a fazer perguntas que os 

levassem a aprofundar o relato apresentado. 

Na intenção de demonstrar nosso interesse pelo que estava sendo dito pelos 

entrevistados, seguimos a orientação de Meletti (2003) de utilizar no decorrer das entrevistas 

expressões que os levassem a perceber a nossa atenção às verbalizações feitas por eles, tais 

como: “ah”, “é”, “hum”, “que bom”, “e, só isso”, “sei”. 

Durante a condução das entrevistas, levamos em consideração o tempo de duração e 

gravação dos encontros, assumindo a premissa de que “não há duração limite para a 

entrevista, que varia de acordo com a disposição do sujeito, se encerrando quando o depoente 

não tem mais nada a acrescentar” (GLAT; PLETSCH, 2009, p. 143).  

Realizamos quatro (04) sessões de entrevistas com cada um dos(as) alunos(as) com 

DI, entre julho e setembro de 2016. As sessões tiveram a duração de aproximadamente 30 a 

50 min. Com as mães/tias foram realizadas duas sessões, sendo que com uma delas foi 

realizada somente uma sessão, cuja média de duração foi a mesma, conforme pode ser 

observado nos Quadros 5 e 6. 

 

Quadro 5 – Entrevistas com os(as) alunos(as) com DI: sessões, duração e data 

Entrevistas com os (as) alunos (as) com DI 

N
o

m
e  

Sessão 

 

Duração 

 

Data 

N
o

m
e 

 

 

Sessão 

 

Duração 

 

Data 

N
o

m
e  

Sessão 

 

Duração 

 

Data 

B
ru

n
a

  

1ª 31 min. 27.07 

R
a

fa
el

 

1ª 36 min 13.08 

J
ú

li
a

 

1ª 29 min. 17.08 

2ª 41 min. 03.08 2ª 45 min. 03.09 2ª 36 min. 06.09 

3ª 56 min. 10.08 3ª 36 min. 10.09 3ª 24 min. 10.09 

4ª 1h33min. 03.09 4ª 37 min. 24.09 4ª 33 min. 26.09 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Quadro 6 – Entrevistas com as tias/mães dos(as) alunos(as) com DI: sessões, duração e data 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Entrevistas com tias/mães dos (as) alunos (as) DI 

N
o

m
e  

Sessão  

 

Duração 

 

Data 

N
o

m
e 

   

Sessão 

 

Duração 

 

Data 

N
o

m
e 

 

 

Sessão 

 

Duração 

 

Data 

T
ia

 d
e 

B
ru

n
a
 

 

1ª 40 min. 27.07 

T
ia

 d
e 

R
a

fa
el

 1ª 27 min 15.11 

M
ã

e 
d

e 
J
ú

li
a
 1ª 56 min. 17.08 

 

2ª 

 

31 min. 

 

09.09 

 

------ 

 

------ 

 

------ 

 

2ª 

 

45 min. 

 

23.08 
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Para não ocasionar stress ou desconforto, prezamos por condições satisfatórias para a 

tomada de decisões autônomas dos(as) participantes. Buscamos estabelecer um diálogo com 

os(as) entrevistados(as) de forma que não lhes causássemos constrangimento de qualquer 

natureza. Também prezamos, conforme Delgado (2006) orienta, pela realização das 

entrevistas em local onde o entrevistado se sentisse à vontade, evitando a presença de 

terceiros e de interferências que comprometessem o conteúdo das narrativas. 

Utilizamos o gravador de áudio como recurso para captar a voz dos entrevistados, e as 

entrevistas concedidas foram posteriormente transcritas textualmente de forma integral. Para a 

gravação de voz foi solicitada autorização dos participantes e dos seus respectivos 

responsáveis.  

Sobre a transcrição das entrevistas, Glat e Pletsch (2009, p. 238) postulam que ela 

“[...] deve ser imediata e a análise realizada ao longo da pesquisa. Esse procedimento permite 

ao pesquisador organizar suas ideias na medida em que os dados vão sendo coletados, 

facilitando a definição do ponto de saturação”.  

Em consonância com o procedimento apresentado pelos autores, transcrevemos parte 

do conteúdo das gravações no intervalo entre as sessões, de modo que ao início de cada 

entrevista apresentávamos uma síntese do que foi dito no encontro anterior pelo entrevistado.  

A narração do conteúdo das entrevistas anteriores apresentadas a cada novo encontro 

permitiu detectar quais eram os pontos que não tinham ficado claros e necessitavam de 

aprofundamentos ou esclarecimentos. Também possibilitou aos entrevistados a oportunidade 

de retificar informações já fornecidas integral ou parcialmente. 

Uma das dificuldades com que nos deparamos no momento de transcrever as 

entrevistas foi a difícil tarefa de tentar incorporar ao texto as pequenas sutilezas dos gestos, do 

olhar, da entonação, do silêncio, das pausas e risos dos(as) entrevistados(as) que conferem 

vida as suas vozes. Meletti (2003, p.3) postula que “[...] na passagem do oral para o escrito 

muito se perde: o tom de voz, a entonação, o ritmo, a linguagem dos gestos, da mímica, da 

postura corporal”.   

Nesse mesmo prisma Meihy e Holanda (2014, p. 14) asseveram sobre o uso da 

entrevista: 

 

Muito do que é verbalizado ou integrado à oralidade, como gestos, lágrimas, 

risos, silêncios, pausas, interjeições ou mesmo as expressões faciais – que na 

maioria das vezes não têm registros verbais garantidos em gravações –, pode 

integrar os discursos que devem ser trabalhados para dar dimensão física ao 

que foi expresso em uma entrevista de história oral. 
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 É importante apontar que se obteve um total de 89 páginas de falas transcritas dos 

alunos com DI e 31 páginas de suas tias/mães, totalizando uma média de 120 páginas ao final 

da transcrição. 

Após essa etapa realizamos a textualização do relato oral, momento em que excluímos 

as verbalizações dos entrevistados que não possuíam elementos suficientes para serem 

compreendidas e as narrações que fugiam do tema investigado, não se correlacionando à vida 

escolar destes. Também foram eliminados os trechos truncados, as repetições de palavras, as 

redundâncias verbais, bem como “vícios de linguagem”, em favor de um texto mais limpo.  

Optamos por deixar alguns tiques de linguagem (os “bom” e os “né”), em alguns 

trechos em que a repetição de palavras não compromete o entendimento e ajuda ao leitor a 

compreender a ênfase dada pelo entrevistado no momento da narração. 

Sadalla et tal. (2005, p. 76) asseveram que “este método implica em categorizar os 

dados (classificar elementos constitutivos do conjunto, recuperando-os segundo critério 

previamente definido), fazendo recortes das verbalizações dos sujeitos”. 

Glat e Pletsch (2009, p. 144) postulam: 

 

Como se trata de uma metodologia bastante flexível, não há imposições de 

procedimentos específicos para se realizar à análise de dados. O 

procedimento básico, porém, consiste em identificar a partir da transcrição 

das entrevistas os conteúdos ou tópicos mais frequentes que emergem do 

discurso dos entrevistados, os quais serão posteriormente agrupados em 

categorias de análise ou núcleos temáticos. 
 

Para analisar o conteúdo das narrativas dos entrevistados, primeiramente, realizamos 

várias leituras das transcrições textualizadas para identificarmos os temas recorrentes 

presentes nas verbalizações. Após essa etapa, agrupamos os temas predominantes em 

categorias de análise.  

 

1.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Para a interpretação dos dados coletados, buscamos, conforme sugere Gil (1999), 

problematizá-los e analisá-los com base nos resultados obtidos na revisão de literatura, 

articulando, portanto, teoria e prática, o que proporcionou o desvelamento das tramas sociais 

em torno da DI.  

Os dados empíricos coletados durante as sessões de entrevistas recorrentes foram 

analisados com base no método de Análise de Conteúdo (AC), adotando-se como referencial 
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a concepção de Laurence Bardin (1977), que a compreende como um conjunto de técnicas 

que proporcionam analisar as comunicações por meio de procedimentos sistematizados 

capazes de permitir a descrição do conteúdo da mensagem (CAREGNATO; MUTTI, 2006). 

Mediante o uso dessa técnica de análise, as inferências do conteúdo da narrativa dos sujeitos 

da pesquisa foram produzidas.  

Para Rocha e Deusdará (2005, p. 318), “a Análise de Conteúdo, constitui-se como 

ciência uma prática que se pretende neutra no plano do significado do texto, na tentativa de 

alcançar diretamente o que haveria por trás do que se diz”, trata-se de captar o que está por 

trás de uma superfície textual.  

A AC foi feita por categorias temáticas, segundo Bardin (1977, p. 53), esse tipo de 

análise “funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias 

segundo reagrupamentos analógicos”. 

O texto na AC deve ser encarado, conforme ressaltam Caregnato e Mutti (2006), como 

representação do conteúdo da mensagem constituída pelas falas dos sujeitos, um meio de 

expressão, que o analista acessa com a finalidade de categorizar as unidades de texto (palavras 

ou frases) que se revelam mais significativas pela recorrência e importância para a 

compreensão mais abrangente da temática investigada. 

Para a análise categorial foram empregadas as três etapas da Análise de Conteúdo: 1) 

pré-análise; 2) exploração do material; 3) tratamento dos resultados, inferências e 

interpretação (BARDIN, 1977; MIYANO, 2007). Na primeira, fase de organização, foram 

realizadas sucessivas leituras do texto da narrativa dos sujeitos da pesquisa, após a etapa de 

textualização dos mesmos, esse procedimento de sistematização permitiu identificar os temas 

que emergem no texto, fornecendo indicativos para a interpretação final (CAREGNATO; 

MUTTI, 2006; MINAYO, 2007). 

Na segunda, os dados foram codificados e agrupados de acordo com a proximidade de 

elementos das unidades de registro (palavras, frases, temas, acontecimentos, personagens), na 

busca das categorias significativas.  

Na terceira etapa, agregamos os dados das unidades de registro nas categorias 

teóricas9, constituídas gradativamente com o emprego das etapas descritas: a) trajetórias 

escolares e de vida; b) concepções de si e experiências de socialização na escola regular, 

agrupada nas subcategorias: relacionamentos e estigmatização; c) processos de escolarização 

na escola regular. Na sequência, foram realizadas as inferências e interpretações do conteúdo 

                                                           
9 Em apêndice, página 196, apresentamos um recorte do agrupamento das falas em função da categoria temática 

– “Concepções de si e experiências de socialização na escola regular”, da subcategoria “Estigmatização”. 
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da narração dos sujeitos da pesquisa, dialogando com o quadro teórico do presente estudo 

(CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014). 

Na quarta e última etapa, redigimos o relatório final, documento em que apresentamos 

os resultados de todas as etapas e os resultados obtidos com a pesquisa, com vistas a adensar 

os estudos situados no campo da investigação da vida escolar de alunos(as) com DI em 

escolas orientadas pela perspectiva de educação inclusiva, contribuindo para a construção de 

um ambiente escolar pautado no respeito às diferenças (GIL,1999). 
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2 IDENTIDADE: NOÇÃO, CONCEITO E IDEIAS CENTRAIS  

 

A identidade é um daqueles fenômenos, tidos como problemático, paradoxal e sujeito 

a um complexo campo semântico, assim como a cultura, a religião e a política, só para ilustrar 

alguns, que historicamente intrigou os homens, levando-os à sua análise. A busca pelo 

entendimento do que está por trás das diferenças humanas, isto é, da origem dessas diferenças, 

sejam elas individuais ou coletivas, bem como do que identifica e singulariza cada pessoa a 

ponto de individualizá-la, tornou-se campo de estudo (estudos de identidade) e assunto de 

grande relevância para a filosofia, psicologia social, antropologia, história, sociologia e 

educação. 

Teóricos de diversas áreas que têm levantado a questão da identidade, em suas 

tentativas de conceitualização e de compressão dos processos de identificação e diferenciação, 

se posicionam cada vez mais incisivamente contra a perspectiva que a considera de forma 

integral e unificada, assumem a concepção de Dubar (2009, p. 11) de que a “a noção de 

identidade é ‘poliforma e bulímica’, refere-se a objetos e domínios diferentes, em acepções 

diversas que podem, entretanto, ser divididos em dois grandes conjuntos, ligados, para 

simplificar, em dois grandes tipos de posição [...]”. 

Dessas posições emerge a tensão entre a perspectiva essencialista e a perspectiva não 

essencialista ou construcionista de identidade. A primeira foca a não alteração das identidades 

ao longo do tempo, a sua autenticidade, como se elas fossem entes fixos e imutáveis, 

cristalizados, algo imediato que todos os indivíduos de um grupo identitário partilham ao 

longo do tempo, baseadas na natureza biológica e na história. A segunda posição concebe a 

transformação, a mutabilidade, a fluidez e a dinamicidade da identidade multiplamente 

construídas através das práticas sociais e discursivas (WOODWARD, 2014; HALL, 2014). 

Sobre a primeira posição, chamada de essencialista, Dubar (2009) completa que essa 

acepção tem sua sustentação em crenças sobre as essências das realidades e substâncias, 

consideradas imutáveis e originais. Essa posição encontra seus adeptos desde a origem do 

pensamento filosófico na antiguidade grega, atribui-se a Parmênides o pioneirismo em 

enunciá-la no século V a.C.  

Dubar (2009, p. 13, grifo do autor) continua: 

 

A posição “essencialista” é a que postula, ao mesmo tempo, uma 

singularidade essencial de cada ser humano (a possibilidade de dizer “quem 
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ele é” em si) e um pertencimento igualmente essencial que não depende do 

tempo, que constitui, portanto, um pertencimento a priori, herdado no 

nascimento (a possibilidade de dizer “o que ele é”). Essas duas crenças estão 

ligadas: é por se acreditar que o pertencimento é dado a priori que se pode 

definir a singularidade essencial de cada um cada um. Cada um se torna, 

com efeito, o que ele é: ele realiza seu destino, esteja este inscrito em seus 

genes ou marcados por seu “estado civil”. Permanece a seu ser essencial.  
 

A segunda posição, a perspectiva construcionista, ou como denomina Dubar (2009), a 

posição nominalista, também tem suas raízes no mundo grego antigo, quase um século antes 

de Parmênides, sendo creditada a Heráclito.  

Dubar advoga (2009, p. 14, grifo do autor): 

 

A posição “nominalista” que também se pode chamar de “existencialista” 

(não essências, mas existências contingentes), recusa considerar que existem 

pertencimentos “essenciais “ (em si) e, portanto, diferenças específicas a 

priori e permanentes entre os indivíduos. O que existe são modos de 

identificação, variáveis no decorrer da história coletiva e da vida pessoal, 

destinações a categorias diversas que dependem do contexto.  
 

Fazendo uma análise dessas duas perspectivas, Ciampa (2005, p. 166) assevera: 

Identidade frequentemente é vista como representação (representada), vista 

como dada; vimos que considerá-la só do ponto de vista representacional 

(enquanto produto) deixa de lado o aspecto constitutivo (enquanto 

produção), bem como as implicações recíprocas desses dois momentos.  
 

Entendemos que a identidade, longe de ser algo inato, depende da maneira como as 

noções de pertencimento e identificação são engendradas socialmente através das relações 

sociais, sendo estas, por sua vez, orientadas pelas noções e ideias vigentes em cada época e 

contexto histórico.  

Assumimos em nosso estudo a noção de que a identidade é produzida socialmente por 

intermédio dos processos de identificação nas relações subjetivas. Como afirma Silva (2014, 

p. 89), “a identidade é um significado – cultural e socialmente atribuído”, devendo ser 

compreendida, nesse sentido, como um fenômeno múltiplo e mutável. 

No tocante à pessoa com DI, observa-se que historicamente lhe foi atribuída uma 

imagem social precária e negativa, delimitando as possibilidades de produção identitária 

desses indivíduos, circunscritos a todos os tipos de estereotipias e restrições de interação 

(GLAT, 2009; PAN, 2008).  

Assumir o ponto de vista da posição construcionista de identidade, permite conceber a 

DI, em termos de identidade, como mais uma das expressões das diferenças entre as pessoas, 



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

46 
 

que por si mesma não é honrosa nem desonrosa. Nesse sentido, as significações que são 

conferidas socialmente à DI a fazem ser vista como desvantagem, levando as pessoas que 

partilham essa condição a serem desacreditadas socialmente e terem as suas possibilidades de 

constituição identitária limitadas.  

Magalhães e Cardoso (2010) asseveram que pessoas estigmatizadas, notadamente as 

que são socialmente rotuladas como “pessoas com deficiência”, têm possibilidades mais 

restritas na vivência de papéis sociais variados, o que afeta sua constituição identitária. 

É importante ressaltar, assim como faz Glat (2009), que situar a deficiência no campo 

da construção social, não significa negligenciar suas bases orgânicas, e sim, redimensionar a 

compreensão do fenômeno da deficiência, considerando os aspectos políticos e as relações de 

poder envolvidas nas noções de deficiência circulantes na sociedade. 

Omote (1994) pontua que é possível circunscrever a deficiência para além dos limites 

físicos, sensoriais e comportamentais. Para tal, é preciso considerar as concepções da 

sociedade relativas à compreensão da deficiência como parte integrante e crucial desse 

fenômeno. O autor defende, ainda, que essas reações são responsáveis pela “construção social 

da deficiência”, definindo alguém como “deficiente ou não deficiente”.  

As pessoas com DI se encaixam no grupo de indivíduos que Omote (1994) identifica 

como possuidores de diferenças que se destacam pela própria singularidade, trata-se de 

características e modos de comportamento que fogem do padrão social. As dificuldades das 

sociedades em lidar com as diferenças, especialmente as que saltam aos olhos, interpretadas 

como “incomuns, inesperadas e bizarras”, as fazem impor identidades que estigmatizam e 

marginalizam as pessoas com DI.  

É preciso considerar que “elaborar a deficiência intelectual em termos de identidade, 

como forma de habitar o mundo ou como fenômeno social e não puramente uma ‘lesão’, não 

são deslocamentos que se produzem em um vácuo social, político, de mercado, 

representacional ou subjetivo” (LOPES, 2014, p. 77). 

 Para investigar em nosso estudo os processos de constituição identitária e as maneiras 

como as interações sociais afetam o conceito que o indivíduo com DI elabora de si, usamos 

como aporte teórico a análise sociológica de “identidade” elaborada por Erving Goffman 

ainda no final dos anos 1950.  

A identidade é considerada pelo autor a partir de um duplo prisma, isto é, mediante as 

identificações atribuídas pelos outros e das reivindicações que cada indivíduo atribui para si 

(identificações e diferenciações). A divergência entre as duas identidades, nas palavras de 
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Goffman (2012), a discrepância entre a identidade atribuída (identidade virtual) e a identidade 

tomada para si (identidade real) pode suscitar estigmas, os quais resultam na produção de 

identidades deterioradas.  

Trataremos da concepção de identidade desenvolvida por Goffman mais à frente, 

destinamos uma seção específica para abordá-la conforme a acepção da vertente interacionista 

simbólica à qual se vincula.  

Antes de abordar a identidade com base no arcabouço teórico de Goffman  

(2012), situamos a noção de identidade que assumimos com base nas discussões de Berger e 

Luckmann (1985), Ciampa (2005), Bauman (2005), Dubar (2009), Silva (2014), Hall (2014, 

2015), Woodward (2014). Utilizaremos, para nos referirmos ao processo segundo o qual as 

identidades são produzidas, a expressão Configuração identitária, empregada por Dubar 

(2009, p. 17), “para designar uma arrumação típica de formas de identificação”. 

Ressaltamos, ainda, que nenhuma teorização sobre identidade é capaz de explicar 

completamente e de forma conclusiva os processos de formação e transformações das 

identidades. As diversas proposições teóricas dos autores em torno do conceito de identidade, 

utilizadas neste estudo, ajudaram-nos a compreender e explicar sociologicamente esse 

fenômeno de modo cônscio, correlacionando-o à maneira como a sociedade que a produz é 

organizada. 

 

2.1 PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO: A BUSCA DE UM “EU” POR MEIO DE UM 

“NÓS” 

 

O homem sempre foi levado a dizer quem “ é”, a se identificar; se situar, de modo que 

a audiência consiga distinguir cada um, a ponto de reconhecer sua identidade. Podemos 

entender como ocorre esse processo de identificação, de maneira suave e rebuscada, e por que 

não dizer poética, com Ciampa (2005), ao lançar mão do poema “Morte e vida Severina”, de 

João Cabral de Melo Neto. 

Também é possível compreender esse processo, com tamanha riqueza descritiva, entre 

cortes e costuras de narrativas, quando Ciampa (2005) apresenta o drama da vida real da 

personagem Severina. O autor narra o que ela foi, o que era, até chegar ao que se tornou no 

momento de seu relato.  

Severina evidencia em seu discurso várias personagens que assume no decorrer de sua 

vida – expressa a natureza metamórfica e dinâmica, não estática e sempre mutável da 
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identidade – passando pela Severina da infância, que morava em uma palhoça no sertão 

baiano, e recupera aspectos significativos desse período, como a fome, a pobreza, a violência, 

para caracterizar quem foi, mas não é mais. 

Confere vida a Severina peregrina que aos 11 anos se encontrava órfã de mãe e de pai 

desaparecido, ponderando como saída a esperança de melhores condições de vida na cidade 

grande. Na adolescência e juventude, transforma-se na Severina vingadora e revoltada, 

identidade que deseja assumir, apesar de não conseguir devido à identidade que a vida lhe 

impõe, a da Severina escrava (no sentido de submissa), revelada no trabalho e no seu 

casamento. 

Aos poucos a personagem “escrava” vai tendo de ser negociada com outras 

personagens que Severina assume: da Severina louca, da doente mental, da Severina feminina, 

da esposa/dona de casa/mãe. Ela se descobre a ‘zero’ quando a personagem de esposa é 

perdida, bem como a de mãe, restando-lhe a de mãe-de-visita, por não ter mais a guarda do 

filho, e de ex-escrava e ex-dona de casa, por se encontrar inutilizada.  

Severina encontra como saída reviver a Severina vingadora, mas acaba resgatando 

uma identidade cronologicamente negada – Severina moleque – dando vida a uma criança 

arteira que apronta artimanhas na casa onde consegue um novo emprego, daí confere vida a 

Severina manicure. 

As transformações de Severina, as personagens que assume, representam articulações 

que dão sentido a sua identidade. A singularidade de sua trajetória permite apreender a noção 

de transitoriedade e de mutabilidade que são peculiares às identidades.  

Bernardo (2010, p. 41), ao analisar o processo de produção social da identidade 

através da personagem Severina, postula: 

 

Essas transformações se dão ao longo do tempo de vida de cada indivíduo, 

constituindo uma singularidade que se identifica e se diferencia em relação a 

si mesmo em diferentes momentos, assim como se aproxima e se distancia 

de outros indivíduos em momentos diferentes ou iguais. 

 

Bauman (2005, p. 21-22) proporciona elementos que permitem, a exemplo da 

trajetória de Severina, entender que:  

 

[...] a “identidade” só nos é revelada como algo a ser inventado, é não 

descoberto; como alvo de um esforço, “um objetivo”; como uma coisa que 

ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e 

então lutar por ela e protege-la lutando ainda mais – mesmo que, para que 

essa luta seja vitoriosa, a verdade sobre a condição precária e eternamente 
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inconclusa da identidade deva ser, e tenda a ser, suprimida e laboriosamente 

ocultada.  
 

Na Narrativa de Severina, belamente apresentada por Ciampa (2005), a grande 

revolução em sua vida ocorre quando ela compreende que é possível se reinventar, o que lhe 

permite conferir sentido à sua existência através de um universo de significados, mediante os 

quais (re)significa sua vida e reinterpreta sua trajetória, isso acontece quando se transforma na 

Severina budista.  

Ao adquirir consciência dessa metamorfose e de todas as outras pelas quais foi 

conduzida e se conduziu, se reconhece, talvez pela primeira vez como ser humano, se 

descobre outra, que não é a Severina de ontem, com a qual não mais se identifica, apesar da 

Severina de ontem ser fundante para a Severina que fala. 

O percurso de Severina permite compreender o que Bauman (2005, p. 17-18) 

expressa:  

 

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” e a “identidade” não têm 

a solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 

negociáveis e revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, 

os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se 

manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para “pertencimento” 

quanto para a “identidade”. Em outras palavras, a ideia de “ter uma 

identidade” não vai ocorrer às pessoas enquanto “o pertencimento” continuar 

sendo o seu destino, uma condição sem alternativa. Só começaram a ter essa 

ideia na forma de uma tarefa a ser realizada, e realizada vezes e vezes sem 

conta, e não de uma só tacada. 
 

Em sua obra Ciampa (2005) realiza outra envolvente análise de como se dá o processo 

de identificação dos indivíduos, ao apresentar a trajetória de Severino, personagem ficcional 

do poema de João Cabral de Melo Neto. 

Em sua história de vida, Severino representa a vida de tantos outros Severinos, que em 

comum partilham: do mesmo nome, do fato de serem filhos de mulheres chamadas de Maria, 

esposas de finados Zacarias, todos vivendo em uma serra pelada, nos limites da Paraíba, 

tendo, ainda, em comum a mesma sina na vida que é a morte Severina. 

Diante de tantos elementos semelhantes na história desses Severinos, iguais em muitas 

coisas na vida, fica difícil distingui-los, isto é, identificar cada um deles de modo que não 

sejam confundidos com outros Severinos.  

A descrição amiúde desse processo torna o trabalho de Ciampa (2005, p. 137) um 

importante ensaio de psicologia social, que em muito contribui na análise da temática 
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identidade. Para esse autor, “está claro que o nome não é a identidade; é uma representação 

dela. Posso representá-la de outras formas, além de usar nomes próprios: este recém-nascido, 

o filho de Fulano etc.”.  

Segundo Silva (2014), a tarefa de definir a identidade não é algo fácil, a tendência das 

pessoas quando se encontram diante dessa situação é apresentá-la como aquilo que se “é”, 

utilizando nomes próprios com os quais se identificam. Podemos observar que o personagem 

Severino recorre a essa estratégia. 

A primeira maneira que Severino encontra para dizer quem “é” é fornecer seu nome 

próprio. Percebendo que somente isso não é suficiente, por haver muitos outros com o mesmo 

nome, faz uso de outro substantivo que o identifique, recorre ao seu lugar social primário 

dentro de uma determinada família, se apresentando como filho de Maria, do finado Zacarias. 

Também não sendo suficiente, procura precisar sua localização geográfica, o lugar com o qual 

se identifica, se reconhece, estratégia que outra vez lhe parece insuficiente, levando-o a tentar 

individualizar-se a partir das suas próprias características corporais (CIAMPA, 20005). 

Ciampa (2005, p. 139) postula acerca da definição da identidade: 

 

A identidade, que inicialmente assume a forma de um nome próprio, vai 

adotando outras formas de predicações, como papéis, especialmente. Porém, 

a forma personagem expressa melhor isso na sua generalidade. Um nome, 

efetivamente, nomeia uma personagem. 
 

O ilustre personagem percebe ao final que “nada o distingue, nada o singulariza: nem 

seu nome, nem seus pais, nem o passado, nem o corpo, nem o lugar onde vive, nem a vida, 

nem a morte o individualizam. Sua identidade transcende sua individualidade” (CIAMPA, 

2005, p. 24). 

Ciampa (2005) conclui que Severino, na dificuldade de se identificar de forma que o 

singularize, acaba apresentando elementos que constituem uma identidade coletiva, comum a 

muitos Severinos. Na derradeira tentativa de situar sua identidade pessoal, passa a se 

reconhecer como o Severino que emigra. 

A dificuldade enfrentada por Severino traduz o paradoxo da identidade, conforme 

salienta Dubar (2009, p. 13), trata-se do desafio de “definir a diferença, o que constitui a 

singularidade de alguma coisa ou de alguém relativamente a alguém ou a alguma coisa 

diferente [...]”. Dificuldade que também é expressa na tarefa de definir o que é partilhado, 

criando uma identidade comum, elos de pertencimento coletivos. Severino, portanto, enfrenta 

a dificuldade de representar “o que há de único é o que é partilhado” em sua identidade. 
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As identidades coletivas e as identidades individuais têm suas raízes no processo 

cultural de produção dos sistemas de representação, surgem a partir das posições que os 

sujeitos assumem no decurso de sua trajetória. Nesta tessitura o singular materializa o 

universal, os levando as seguintes questões: “quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu 

quero ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos quais 

os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar” (HALL; WOODWARD, 

2014, p. 18). 

Para Berger e Luckmann (1985, p. 288): 

 

Os processos sociais implicados na formação e conservação da identidade 

são determinados pela estrutura social. Inversamente, as identidades 

produzidas pela interação do organismo, da consciência individual e da 

estrutura social reagem sobre a estrutura social dada, mantendo-a, 

modificando-a ou mesmo remodelando-a.  
 

A tendência primeira ao se tentar conceituar a identidade é apresentá-la como “aquilo 

que se “é”, recorre-se a marcadores de identidade, isto é, símbolos identitários alternativos, 

tais como nacionalidade, sexo, profissão, religião, língua. Nessa perspectiva, a identidade 

assume a si própria como referência unívoca, autônoma, autocontida, autossuficiente, isolada 

e autorreferenciada, desconsiderando fatores como as interações sociais. O mesmo ocorre 

quando a empreitada é conceber o que é a diferença, definida como “aquilo que o outro é” em 

oposição ao que eu sou (SILVA, 2014).  

Contudo, conforme advoga Ciampa (2005, p. 167): 

 

Não podemos isolar, de um lado, todo um conjunto de elementos 

(biológicos, psicológicos, sociais etc.) que podem caracterizar um indivíduo, 

identificando-o, como uma espécie de duplicação mental ou simbólica, que 

expressa a identidade do mesmo. Isso porque há como que uma 

interpenetração desses dois aspectos, de tal forma que a individualidade dada 

já pressupõe um processo anterior de representação, que faz parte da 

constituição do indivíduo. 
 

Dessa forma, iniciamos nossa reflexão sobre essa temática que nos tem despertado o 

interesse investigativo, certos de que a maneira como Severino e Severina fazem sua 

autoapresentação é um promissor e representativo caminho para se analisar e discutir os 

recursos de identificação que as pessoas utilizam para dizer quem são, haja vista permitirem a 

nítida imagem do rebatimento das interações sociais no processo de Configuração da 
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identidade. Além disso, permite apreender que a identidade se metamorfoseia, isto é, a 

plasticidade, a capacidade de modificar-se, é uma de suas características.  

Levamos em consideração em nossa pesquisa a noção de que as identidades só podem 

ser compreendidas dentro da cadeia de significação dos sistemas simbólicos e sociais, bem 

como por meio da linguagem e do sistema relacional pelos quais são representadas para que 

façam sentido.  

A identidade não é um ente que existe fora do seu núcleo de significação, “não é um 

absoluto que existia anteriormente à linguagem e fora dela”. Portanto, a afirmação de uma 

identidade como o “ser deficiente” depende de um referente, de algo fora dela, isto é, de outra 

identidade que no caso é a do “não deficiente” (SILVA, 2014, p. 80; WOODWARD, 2014). 

A identidade é sempre relacional, ela precisa, portanto, de uma outra identidade em 

relação à qual é produzida mediante a marcação da diferença por representações simbólicas e 

classificatórias que cada sociedade elege. Conforme Glat (1998, p. 24) assevera, “o homem é 

um ser social. Sua concepção de mundo e sua identidade pessoal são determinadas pelo lugar 

que ele ocupa no universo social, que por sua vez é um reflexo das representações dos outros 

homens em relação a ele”. 

As identidades são externas ao indivíduo, que ao nascer já as encontra acessíveis na 

sociedade, trata-se de construções sociais que o precedem, anteriores a sua existência, 

adquiridas através da socialização na primeira infância, assim como pela socialização tardia 

promovida em cada estrutura social.  

Devem ser, portanto, concebidas como atos de criação simbólica de gerações 

anteriores, fontes de significado para os indivíduos, devendo sua análise considerar a 

interação social entre os grupos através do tempo, isto é, o caráter histórico e dinâmico em 

que as identidades são engendradas (COULSON; RIDDELL, 1975; CIAMPA, 2005; 

SANTOS, 2011).  

A esse respeito, Woodward (2014, p. 17) ressalta que: 

 

Só podemos compreender os significados envolvidos nesses sistemas se 

tivermos alguma ideia sobre quais posições-de-sujeitos eles produzem e 

como nós, como sujeitos, podemos ser posicionados em seu interior. Aqui, 

estaremos tratando de um outro momento do “circuito da cultura”: aquele em 

que o foco se desloca dos sistemas de representação para as identidades 

produzidas por aqueles sistemas. 
 

Isso fica claro na trajetória de Severino quando decide emigrar, na tentativa de 

redefinir sua vida, transforma sua identidade primeira, que oscila em direção a outras 
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identidades reatualizadas, advindas de sua trajetória de vida, a partir das práticas sociais e 

discursivas. 

É importante ressaltar que, tal como as águas de um rio que correm sempre se 

modificando, se renovando, apresentando elementos antigos e novos que constantemente, 

mesmo que lentamente, são integrados ou abandonados, a identidade, pela sua própria 

natureza, se metamorfoseia a partir das (re)significações configuradas através das práticas de 

representação. 

Woodward (2014, p. 17-18) ressalta: 

 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos 

por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-os como 

sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que 

damos sentido à nossa experiência e aquilo que somos. Podemos inclusive 

sugerir que esses sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e 

aquilo no qual podemos nos tornar. 
 

As identidades são construtos sociais em constante movimento, “no seu conjunto, as 

identidades constituem a sociedade, ao mesmo tempo em que são constituídas, cada uma por 

ela”, oscilam entre a fixação e a desestabilização, nunca se cristalizam ao ponto de não haver 

espaço para mudanças. As identidades são por essência mutáveis, transformáveis, de modo 

que a sua fixação é uma tendência, mas nunca um processo completo e inalterável (CIAMPA, 

2005, p. 132; SILVA, 2014). 

Berger e Luckmann (1985, p. 230, grifo do autor) afirmam: 

 

A identidade é um fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a 

sociedade. Os tipos de identidade, por outro lado, são produtos sociais tout 

court, elementos relativamente estáveis da realidade social objetiva (sendo o 

grau de estabilidade evidentemente determinado socialmente, por sua vez). 

 

Ciampa (2005), Silva (2014) e Berger e Luckmann (1985) desenvolvem uma 

proposição teórica e conceitual sobre o fenômeno das identidades culturais que permitem 

compreendê-las a partir de uma noção mais antropológica, defendem a perspectiva 

sociocultural de que todas as identidades são construídas por meio de relações de alteridade, 

ou seja, são incorporadas na dinâmica relacional identificação/diferenciação (SANTOS, 

2011). 

Esses teóricos entendem que as identidades são atos de criação humana, produtos da 

cultura, e que, portanto, indivíduos de épocas e de sociedades diferentes tendem a criar 
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identidades que passam a ser disponíveis no arsenal cultural. Como afirmam Berger e 

Luckman (1885, p. 289), “as estruturas sociais históricas particulares engendram tipos de 

identidade, que são reconhecíveis em casos individuais”, de forma que “interiorizamos aquilo 

que os outros nos atribuem de tal forma que se torna algo nosso”.  

Tendemos a nos predicar atributos conferidos por outros membros da sociedade, sendo 

muitos deles adquiridos e assumidos de forma involuntária, isto é, ninguém escolhe o país, a 

família, a classe social em que nasce, trata-se de identidades pressupostas, de representações 

prévias, estabelecidas antes mesmo da concepção do autor que lhes dará vida (CIAMPA, 

2005).  

Para Dubar (2009, p. 14), essas identidades pressupostas: 

 

[...] constituem, portanto, sistemas de denominação, historicamente 

variáveis, que ligam identificação por e para Outrem e identificações por e 

para Si. Esses dois tipos de categorização podem coincidir perfeitamente, 

por exemplo, quando um ser humano interioriza seu pertencimento herdado 

e definido pelos outros como o único possível ou mesmo passível. Podem 

também divergir totalmente, por exemplo, quando alguém se define a si 

mesmo com palavras diferentes das categorias oficiais utilizadas pelos 

outros. 
 

Qualquer tentativa de compreensão da identidade e da diferença, assim como dos 

signos da linguagem, demanda o laborioso exercício de remontar as suas origens, seu espaço 

de produção simbólica e discursiva (SILVA, 2014; WOODWARD, 2014, p. 17). 

Os diferentes graus de aproximação e distância que estabelecemos em relação aos 

espaços sociais transitados ou que poderíamos acessar e ter experiências, são determinados 

pelos tipos de interação neles desenvolvidas, ou que se espera ter. Berger e Luckmann (1985) 

utilizam o conceito de zonas da vida cotidiana, para se referir aos setores da realidade 

cotidiana. Segundo os autores, por mais que os indivíduos estejam inseridos em uma mesma 

zona, eles a significam de formas distintas, em função do interesse em estar nelas, que pode 

ser direito ou indireto.  

Observamos que as identidades devem ser analisadas tomando-se por base a estrutura 

social e o momento histórico em que foram produzidas; que elas são produtos da cultura; 

representam atos de criação da linguagem; que ao nascermos já nos deparamos com um 

imenso espectro de identidades pressupostas que somos levados a internalizar, à medida que 

as assumimos como algo dado, e passamos a representá-las em nossa atuação, damos vida a 

personagens; a identidade é relacional e metamórfica. 
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Nas próximas seções descreveremos os processos que tornam possível a fabricação 

das identidades e delinearemos o seu caráter relacional, bem como a estreita relação de 

dependência na construção social da identidade e da diferença. Explicita-se, ainda, que as 

identidades são constituídas pela marcação da diferença. 

 

2.2 IDENTIDADE E DIFERENÇA: ENGENDRANDO IDENTIDADES 

 

Elegantes análises sobre a produção social da identidade têm sido tecidas por Silva 

(2014), ele advoga que as questões do multiculturalismo e da diferença, amplamente presentes 

nas teorias educacionais críticas, bem como nas pedagogias oficiais, trazem à tona um apelo 

vago e prejudicial às concepções de diferença e identidade.  

Com isso, acredita que se manifesta uma voz de respeito e tolerância à diversidade, 

com tendência a ser naturalizada, cristalizada e fundamentada em um discurso politicamente 

correto. Diante desse quadro, nos convida a atentarmos para a necessidade de uma teoria da 

identidade e da diferença, negligenciada nesse discurso.  

As identidades são construídas a partir da marcação da diferença, em um processo de 

dependência, e não de oposição, como uma primeira aproximação pode sugerir. Dubar (2009, 

p. 13) assevera que “não há, nessa perspectiva, identidade sem alteridade. As identidades, 

como as alteridades, variam historicamente e dependem de seu contexto de definição”, de 

modo que as afirmações sobre a identidade, bem como as afirmações sobre a diferença, sejam 

essas em nível simbólico e/ou social, só fazem sentido, se considerada a relação de 

dependência entre ambas, que as tornam inseparáveis (SILVA, 2014; WOODWARD, 2014). 

A identidade e a diferença são constituídas e organizadas em torno de uma tênue 

relação de binarismo, para conceber o “eu” é preciso categorizar quem é o “outro”. Trata-se 

de um processo que depende da estreita relação estabelecida com o “outro”, com aquilo que 

difere, apesar de ser elemento constitutivo da identidade do “eu” (HALL, 2014).  

O processo de diferenciação é responsável pela fixação da identidade, afirmar que eu 

“sou isso” implica negar que eu sou muitas outras coisas. “A diferença é aquilo que separa 

uma identidade da outra, estabelecendo distinções, frequentemente na forma de oposições 

[...]” (WOODWARD, 2014, p. 42).  

Dessa forma, para se sustentar uma identidade através da diferença, nega-se outras, à 

medida que é determinada. Portanto, é um processo, simultaneamente “includente” e 
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“excludente”, que define aquilo que somos e o que não somos (SILVA, 2014; BAUMAN, 

2005; BERNARDO, 2010). 

A identidade e a diferença, por serem produções culturais que situam os indivíduos na 

esfera social, fazem com que sejam reconhecidos, sob a égide da concepção do sistema de 

significação no qual adquirem sentido, como possuidores ou não de características desejáveis 

e valorizadas, tais como: traços genéticos, corporais, cognitivos, elementos que dizem respeito 

à atmosfera cultural, como a posição social e econômica, a nacionalidade, a língua, a 

profissão, dentre outros.  

Hall (2014, p. 109-110) ressalta:  

 

É precisamente porque as identidades são constituídas dentro e não fora do 

discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais 

históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, 

elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, 

assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o 

signo de uma unidade idêntica, naturalmente constituída, de uma “identidade 

em seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade que tudo inclui, uma 

identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna.  
 

As marcações da diferença são inerentes aos sistemas simbólicos de representações e 

aos meios de exclusão e inclusão dos quais resultam. Inevitavelmente, mantém uma estreita 

conexão com relações conflituosas de disputa e de poder entre os grupos sociais.  

Silva (2014, p. 81) assevera: 

 

A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que 

sua definição – discursiva e linguística – está sujeita a vetores de força, a 

relações de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. 

Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem 

hierarquias; elas são disputadas.  
 

A construção das identidades está imbricada a relações de poder, de tal modo que 

algumas são eleitas como a norma, concebidas como a identidade aceitável, desejável, 

condizente com o padrão de civilização e progresso em dado tempo histórico, fazendo com 

que sejam disputadas pelos grupos sociais. Nessa disputa o que está em jogo são os 

privilégios, o acesso aos bens materiais e aos recursos simbólicos e o status social que os 

indivíduos reconhecidos como detentores de certas identidades garantem para si e/ou para o 

seu grupo (SANTOS, 2011; SILVA, 2014). 

Todas as sociedades humanas de que se tem notícias estabeleceram formas de 

classificar e agrupar os indivíduos, aferindo significados para o mundo social produzido, 
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através de mecanismos de estratificação permeados por relações de poder que marcam a 

identidade, situando os indivíduos em camadas superpostas hierarquicamente com diferentes 

níveis de status.  

Como coloca Hall (2014, p. 110, grifo do autor), “as identidades podem funcionar ao 

longo de toda a sua história, como pontos de identificação e apego apenas por causa de sua 

capacidade para excluir, para deixar de fora, para transformar o diferente em “exterior” em 

abjeto”. 

Segundo Bauman (2005, p. 44, grifo do autor): 

 

[...] a identificação é também um fator poderoso na estratificação, uma de 

suas dimensões mais divisivas e fortemente diferenciadoras. Num dos polos 

da hierarquia global emergente estão aqueles que constituem e desarticulam 

as suas identidades mais ou menos à própria vontade, escolhendo-as no 

leque de ofertas extraordinariamente amplo, de abrangência planetária. No 

outro lado se abarrotam aqueles que tiveram negado o acesso à escolha da 

identidade, que não tem direito de manifestar as suas preferências e que no 

final se veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por outros – 

identidades de que eles se ressentem, mas não têm permissão de abandonar 

nem das quais conseguem se livrar. Identidades que estereotipam, humilham, 

desumanizam, estigmatizam. 
 

As posições sociais oriundas desse sistema de estratificação, por sua vez, sejam elas 

hereditárias10 ou adquiridas em função da trajetória dos indivíduos, a depender da sociedade, 

fazem emergir competições e, consequentemente, desigualdades e diferenças entre os 

membros da sociedade, levando-os a serem classificados entre “nós” e “eles”. Woodward 

(2014, p. 54) argumenta que “os sistemas classificatórios são, assim, construídos, sempre, em 

torno da diferença e das formas pelas quais as diferenças são marcadas”. 

Uma tipologia interessante para a compreensão do fenômeno das identidades é a noção 

de identidades socialmente fechadas e identidades abertas propostas por Santos (2011). Essa 

distinção ajuda a entender, respectivamente, o que denominamos de posições sociais herdadas 

e as adquiridas.  

As identidades fechadas, conforme descreve o autor, são as que já se encontram 

relativamente formadas-organizadas quando os indivíduos nascem, sendo impostas sem 

                                                           
10 Empregamos a noção de “posições sociais hereditárias”, por falta de uma expressão mais apropriada, para nos 

referirmos à adesão quase automática que algumas sociedades impõem aos indivíduos, a exemplo das que 

possuem um rígido sistema de estratificação em castas sociais – caracterizada pela inexistência de mobilidade 

social – os historiadores e sociólogos usam a expressão sociedades fechadas para identificá-las. Nas sociedades 

organizadas em estamentos sociais, forma de estratificação da Europa feudal, as posições sociais também eram 

herdadas, por possuírem uma organização semiaberta, a mobilidade social acontecia, apesar de serem remotos os 

casos.  
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margem de escolha àqueles a quem são atribuídas. Já as identidades abertas abrangem as 

identidades que são, de certo modo, escolhidas e partilhadas no percurso da trajetória dos 

sujeitos.  

Santos (2011) ressalta, ainda, que as identidades fechadas sofreram um processo de 

enfraquecimento em função das transformações e afirmações de noções como a 

individualidade, por exemplo, gestadas na modernidade. 

Outro elemento importante para a compreensão do fenômeno das identidades é a 

“noção de crise”, que tem assumido uma posição indiscutivelmente proeminente nas 

proposições teóricas e conceituais, não podendo ser negligenciada em nosso estudo.  

Teóricos como Woodward (2014, p. 20) têm afirmado que a “identidade” e “crise de 

identidade” são palavras e ideias bastante utilizadas atualmente e parecem ser vistas por 

sociólogos e teóricos como características das sociedades contemporâneas ou da modernidade 

tardia”.  

Em relação à ideia de crise, talvez uma maneira promissora de fazer acepção a essa 

noção, seja a adotada por Dubar (2009, p. 20), que a concebe como “ruptura de equilíbrio 

entre diversos componentes”, que implicam diretamente nos processos de identificação dos 

indivíduos, de modo que “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada 

e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de variadas 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2015, p. 11). 

A intensificação da sensação de identidades como pontos de apoio temporários, 

acompanha as mudanças globais. Em grande medida, esse quadro é decorrente das 

transformações oriundas do processo de globalização, impulsionado no final do século XX, 

caracterizado como um dos eventos responsáveis pelo “[...] alargamento do campo das 

identidades e uma proliferação do campo das identidades, juntamente com o aumento de 

polarização entre elas” (HALL, 2015, p. 50). 

Bauman (2005, p. 55) ressalta que “nem sempre foi assim. Quando a modernidade 

substitui os estados pré-modernos (que determinavam a identidade pelo nascimento e assim 

proporcionavam poucas oportunidades para que surgisse a questão do ‘quem sou?’) [...]”, os 

indivíduos não eram levados a questionar quem eram e quem poderiam ser, simplesmente se 

era.  

Os vínculos antes assentados em bases mais sólidas, fossem esses consanguíneos ou 

hereditários, não davam muita margem para que os indivíduos escolhessem o script a ser 
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desempenhado, isto é, a identidade já se encontrava determinada, com escassas possibilidades 

de fugir desse script.  

Essa coesão, essa lógica da padronização, da proteção da vida coletiva e da 

continuidade, perde sua sustentação na modernidade e na modernidade tardia pelas mudanças 

constantes em ritmo cada vez mais acelerado e contínuo. “O próprio processo de 

identificação, através do qual projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais 

provisório, variável e problemático”, levando os indivíduos a uma sensação de insegurança e 

transitoriedade que os desorienta (HALL 2015, p. 11). 

Segundo Bauman (2005, p. 30): 

 

Quando a identidade perde as âncoras sociais que a faziam parecer “natural”, 

predeterminada e inegociável, a “identificação” se torna cada vez mais 

importante para os indivíduos que buscam desesperadamente um “nós” a 

quem possam pedir acesso.  
 

As alterações na noção de espaço, de tempo e de comunicação afetaram as redes de 

relações sociais tradicionais com seus vínculos fortes de parentesco, irmandade, solidariedade, 

veneração do passado e de símbolos, conferindo-lhes uma nova lógica que as desmantelaram. 

“O que é importante para o nosso argumento quanto ao impacto da globalização sobre a 

identidade é que o tempo e o espaço são também as coordenadas básicas de todos os sistemas 

de representação” (HALL, 2015, p. 40).  

As identidades, na modernidade, perdem suas âncoras, passam a ser produzidas sob a 

égide de outros padrões de produção e de consumo, mediadas pelas tecnologias da informação 

e da comunicação e pela interconectividade global – resultado da globalização – o que 

desencadeou uma desestabilização e desagregação das identidades. Na modernidade tardia, 

esse processo é acompanhado do deslocamento das identidades (HALL, 2015; DUBAR; 

2009).  

Hall (2015, p. 9) afirma: 

 

Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por muito 

tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um 

sujeito unificado. A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte 

de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e 

processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de 

referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo 

social. 
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A comparação das crises econômicas com as crises identitárias, promovida por Dubar 

(2009, p. 21), permite a compreensão de que as rupturas e os colapsos entre velhas estruturas 

das comunidades tradicionais e nacionais e as novas estruturas do mundo globalizado, 

“podem ser pensadas como perturbações de relações relativamente estabilizadas entre 

elementos estruturantes da atividade (produção e consumação, investimentos e resultados 

etc.)”, que, por sua vez, resultam em transformações culturais, políticas e econômicas que 

alteram as formas de ser, agir, pensar e sentir, isto é, provocaram mudanças nos padrões de 

identidade (WOODWARD, 2014). 

Conforme esse autor: 

 

A globalização, entretanto, produz diferentes resultados em termos de 

identidade. A homogeneidade cultural promovida pelo mercado global pode 

levar ao distanciamento da identidade relativamente à comunidade e à 

cultura local. De forma alternativa, pode levar a uma resistência que pode 

fortalecer e reafirmar algumas identidades nacionais e locais ou levar ao 

surgimento de novas posições de identidade (WOODWARD, 2014, p. 21). 
 

Na era da globalização, a antiga preocupação dos Estados Modernos de criarem uma 

identidade nacional e fortalecerem a noção de nacionalidade e território deixa de ser a 

preocupação central, Bauman (2005) afirma que os Estados Modernos perdem o poder e o 

desejo de manter uma união sólida, coesa e inabalável de nação, à medida que cedem espaço 

para relações de mercado, acordos de cooperação e capital global.  

Para Hall (2015, p. 39), o deslocamento das identidades culturais nacionais – as quais 

ele questiona se algum dia foram “tão unificadas ou homogêneas quanto fazem crer as 

representações que delas se fazem” – é resultado do processo de mudanças provocadas pela 

globalização. 

Bauman (2005, p. 35) acrescenta: 

 

Não mais monitorados e protegidos, cobertos e revigorados por instituições 

em busca de monopólio – expostas, em vez disso, ao livre jogo de forças 

concorrentes –, quaisquer hierarquias ou graus de identidades, e 

particularmente os sólidos e duráveis, não são nem procurados nem fáceis de 

construir. As principais razões de as identidades serem estreitamente 

definidas e desprovidas de ambiguidade (tão bem definidas e inequívocas 

quanto a soberania territorial do Estado), e de manterem o mesmo formato 

reconhecível ao longo do tempo, desaparecem ou perderam muito poder 

constrangedor que tiveram. As identidades ganharam livre curso, e agora 

cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, capturá-las em pleno voo, usando 

os seus próprios recursos ou ferramentas. 
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 Bauman (2005) assinala, ainda, que as tecnologias têm sido um substitutivo das 

interações sociais reais entre os indivíduos em crise na era da globalização, no entanto, de 

forma deficitária, levando-os a relações fragilizadas, temporárias e efêmeras que fornecem um 

sentimento ilusório de pertencimento, de intimidade e de estabelecimento de interações 

sólidas e espontâneas, ao invés delas, as interações virtuais se fazem cada vez mais presentes, 

distanciando os indivíduos das pessoas reais.  

Dubar (2009) se refere à expressão “crise do vínculo social” quando analisa as 

transformações e rupturas que a sociedade globalizada perpetua nas relações sociais, 

caracterizadas pela degradação de vínculos assentados em bases sólidas e duradouras. Para o 

autor (2009, p. 21), a natureza do vínculo social rompido se manifesta nas “relações mais 

cotidianas, profissionais, de proximidade”, que não mais possuem os vínculos fortes de 

outrora de reciprocidade e interação social. 

Uma das noções básicas, amplamente discutida e sustentada pelos teóricos dos estudos 

culturais, é a noção de que o processo de formação subjetiva dos indivíduos, conforme 

tentamos mapear, é produto da linguagem, que por sua vez, depende da significação cultural 

que lhes são infligidos num espaço-tempo. “Não se pode falar em constituição de identidade, 

mesmo pessoal, sem situá-la e contextualizá-la em um espaço e um tempo específicos, 

considerando as influências e pressões que o grupo social impõe a tal construção” 

(MAGALHÃES; CARDOSO, 2010, p. 48). 

Nesse processo as identidades são fabricadas, moldadas e remodeladas, sendo 

necessário sistemas de representação, como observa Ciampa (2005), entendido como o 

próprio processo de identificação, responsáveis pela marcação da identidade e da diferença. 

Essa representação depende de “um outro” em interação com o “eu”, daí a afirmação de que 

identidade é ação.  

Como ressalta Bauman (2005, p. 74-75): 

 

Afinal de contas, a essência da identidade – a resposta à pergunta “Quem sou 

eu?” e, mais importante ainda, a permanente credibilidade da resposta que 

lhe possa ser dada, qualquer que seja – não pode ser constituída senão por 

referência aos vínculos que conectam o eu a outras pessoas e ao pressuposto 

de que tais vínculos são fidedignos e gozam de estabilidade com o passar do 

tempo. Precisamos de relacionamentos, e de relacionamentos em que 

possamos servir para alguma coisa, relacionamentos aos quais possamos 

referir-nos no intuito de definirmos a nós mesmos. 
 

Passaremos agora, na seção que segue, a explorar os vínculos que conectam o eu às 

outras pessoas, vamos examinar como os relacionamentos sociais, assentados em interações 
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face a face, definem a nós mesmos, focando no modo como as identidades das pessoas com 

DI estão sendo configuradas. Para cumprir esse propósito, nos centraremos nas reflexões de 

Goffman (2012) sobre o modo de construção da identidade pessoal e social, no que diz 

respeito às identidades estigmatizadas. 

 

2.3 IDENTIDADE E ESTIGMA: CONSTRUÇÃO SOCIAL DA DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

 

Nesta seção, passaremos a problematizar aspectos inerentes à construção da identidade 

de jovens estudantes com DI estigmatizados por possuírem atributos que divergem dos 

padrões sociais concebidos como “normais”. Examinaremos os modos como suas identidades 

pessoal e social estão sendo configuradas, o que permitirá discutir nos capítulos seguintes – 

objetivo deste trabalho – como as experiências escolares de jovens com DI, a partir de suas 

próprias concepções, influenciam sua formação identitária. 

Para alcançar esse propósito, dialogamos com o antropólogo e sociólogo canadense 

Erving Goffman, recorrendo a sua obra Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade 

Deteriorada, cuja primeira publicação data de 1952. Nessa obra é tecida uma análise 

cuidadosa da relação entre os processos de estigmatização e a constituição da identidade 

pessoal e da identidade social.  

Goffman é conhecido por desenvolver uma microssociologia, atento aos detalhes das 

interações sociais na vida cotidiana. Dedicou-se à observação e descrição densa por meio da 

aplicação de técnicas etnográficas do modo como o “eu” que desvia das normas sociais é 

apresentado em público.  

Magalhães e Cardoso (2010, p. 54) asseveram que 

 
As contribuições de Goffman se inserem em uma perspectiva interacionista 

simbólica de estudo e análise dos contextos da vida social cotidiana, com sua 

permanente troca de símbolos. Detêm-se nos detalhes da identidade 

individual e social e, ainda, nas relações em grupo, em um nível 

microssociológico, considerando os papéis de cada sujeito no contexto social 

e a forma como suas ações repercutem nos outros. 

 

Esse autor escrutinou cientificamente por meio de uma abordagem interpretativa as 

possibilidades de vida da pessoa estigmatizada, examinando os processos de segregação e de 

depreciação social a que são submetidas, prática essa que lhes confere descrédito social, 

levando-as a viver uma vida hostil e cruel, às vezes a única possível. 
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O interacionista simbólico converte parte de seus esforços analíticos a escrutinar os 

processos de marginalização social, tendo por premissa básica a assertiva de que são 

resultantes de práticas sociais depreciativas, oriundas das categorizações e rótulos com os 

quais enquadramos as pessoas, esperando que correspondam em seus múltiplos papéis sociais 

às expectativas criadas em torno de suas potencialidades e identidade.  

Os postulados goffiminianos permitiram conceber a deficiência em uma dimensão 

social, conforme defendido por Diniz (2007) em seu modelo social da deficiência que a 

estabelece não como resultante da condição física ou cognitiva dos indivíduos, mas como 

decorrência de contextos sociais segregacionistas e pouco sensíveis à diversidade humana.  

Dessa forma, o foco da análise para se entender os impactos da vida escolar na 

formação da identidade de jovens com DI deve centrar-se na maneira como seus atributos são 

decodificados no ambiente escolar, tendo-se em vista que a significação que infligem a estes 

interferem diretamente nas bases das interações sociais que estabelecem na escola regular. 

Magalhães e Cardoso (2010, p. 59) advogam: 

 

Teorizar sobre a identidade da pessoa deficiente/com deficiência, 

considerando os processos de estigmatização, faz concluir que a essas 

pessoas são negadas importantes oportunidades de metamorfoses. A fluidez 

e a dinamicidade afirmadas como inerentes aos processos de constituição 

identitária são postas em xeque pelas amarras do deficiente, estigmatizado às 

características de sua identidade.  
 

Goffman (2012), ao conceituar o estigma contribuiu para pensar a identidade e a 

deficiência para além do campo biológico e médico, numa perspectiva que, também, rompe 

com a visão essencialista. Para descrever as precondições do estigma examina os modos de 

produção da identidade de pessoas estigmatizadas, promove, portanto, um exame minucioso 

das identidades alinhadas a estigmas.  

O termo estigma, conforme argumenta Goffman (2012, p. 11, grifo do autor) ao 

historicizá-lo, é empregado pelos gregos na antiguidade “para se referirem a sinais corporais 

com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou um mau sobre o 

status moral de quem os apresentava”. 

Esses sinais corporais serviam para marcar a diferença, situando as pessoas que os 

apresentavam em relação aos que não os possuíam e eram “feitos com cortes ou fogo no 

corpo”. A diferenciação através dos estigmas corporais servia para identificar “que o portador 

era um escravo, um criminoso ou um traidor – uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que 

devia ser evitada, especialmente em lugares públicos” (GOFFMAN, 2012, p. 11). 
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Através dessa diferenciação as posições sociais dos sujeitos eram produzidas, isto é, a 

configuração das identidades era engendrada, em uma íntima relação de dependência da 

identidade do “outro”, neste caso, o “outro” do deficiente seria o não deficiente, a pessoa que 

segue as normas tópicas de desenvolvimento neuropsicomotor, em suma, o denominado 

“normal”.  

Isso revela, em consonância com as discussões das seções anteriores, que as 

identidades estigmatizadas são construídas no decurso da socialização em um tempo-espaço 

em que a identificação e a diferenciação se articulam com os significados culturais e 

simbólicos, mediante os quais os sujeitos são categorizados, as identidades são pressupostas, 

os sujeitos com elas se identificam ou são levados a tal, e passam a representá-las.  

Glat (2009, p. 23) advoga sobre a condição de socialização das pessoas com DI: 

 

[...] pessoas rotuladas como deficientes mentais se apresentam mais 

dependentes e incapacitados do que seria resultante de sua condição 

orgânica, por terem aprendido a desempenhar o papel de deficientes. Como 

esses indivíduos são geralmente classificados logo após seu nascimento ou 

nos primeiros anos de vida, são socializados em uma situação de 

desvantagem – como pessoas estigmatizadas. Isso afeta sua identidade 

pessoal, aumentando a probabilidade de aderência e fidelidade ao papel que 

lhes é atribuído. 
 

Diniz (2007) chama atenção para o que denomina de “cultura da normalidade”, o que 

leva a condição da deficiência a ser encarada socialmente como uma “desgraça” pessoal e não 

como uma questão social com desdobramentos para a vida cotidiana dessas pessoas. Com 

efeito, processos de escolarização de pessoas com DI tenderam a apagar atributos 

diferenciadores e a tentar “normalizar” a pessoa rotulada como “deficiente”.  

  Nesse prisma, surge a necessidade da análise social da categoria deficiência, trata-se 

de partir do pressuposto, conforme indica Diniz (2007, p. 9), de que “a anormalidade é um 

julgamento estético e, portanto, um valor moral sobre os estilos de vida”. O modelo social da 

deficiência surge no Reino Unido, na década de 1960, como tentativa de proporcionar uma 

nova compreensão da categoria deficiência.  

  Para Costa (2012, p. 36):  

 

O principal argumento desse modelo é de que a deficiência é uma 

experiência resultante da interação entre características do indivíduo e as 

condições da sociedade em que ele vive, isto é, da combinação de limitações 

impostas pelo corpo com algum tipo de perda ou redução de funcionalidade 

a uma organização social pouco sensível a diversidade.  
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  Diniz (2007, p. 9) ressalta que “[...] a afirmação da deficiência como estilo de vida não 

é resultado exclusivo do progresso médico. É uma afirmação ética que desafia nossos padrões 

de normal e patológico”. É preciso superar, segundo a autora, a cultura da normalidade, isto é, 

a tentativa de promover o culto da normalidade, de fazer com que todos se enquadrem em um 

padrão que legisla a maneira correta de ser e estar no mundo. 

  Essa cultura revela-se perversa à medida que leva a sociedade ao não reconhecimento 

das diferenças e possibilidades humanas, repercutindo em processos de constituição de 

identidades que estigmatizam e desumanizam os indivíduos a quem são aplicadas. 

Glat (1998, p. 20) postula que: 

 

[...] no caso dos deficientes o quadro é um pouco mais grave, pois a violação 

da norma além de ser facilmente detectável, é permanente. Assim, enquanto 

outros grupos de desviantes podem, por diversos mecanismos, tentar se 

conformar com as normas sociais (por adesão ao padrão, ou encobrimento de 

suas diferenças), os deficientes – por suas características intrínsecas – 

representam, na maioria dos casos, uma violação crônica do padrão humano 

de normalidade, independente da cultura ou momento histórico específico. 

 

  Ao apresentar divergências em relação ao padrão de normalidade, violando as 

representações corporais, sensoriais e cognitivas consideradas “normais”, as pessoas com 

deficiência, sobretudo as com DI, foram marcadas, isoladas e segregadas em hospícios e 

manicômios, sofreram, em virtude da dificuldade da sociedade em lidar com os indivíduos 

que contrariam as normas sociais, o processo de estigmatização. 

Conforme Goffman (2012, p. 13) advoga, o termo estigma deve ser “usado em 

referência a um atributo profundamente depreciativo”. Em relação as bases que fundamentam 

as práticas de estigmatização, deve-se analisar inicialmente a maneira como cada sociedade 

significa os atributos. É importante destacar que o atributo em si mesmo não possui 

indicativos que justifiquem a sua depreciação ou valorização social. Evidencia-se, desse 

modo, que na realidade trata-se mais de uma relação de linguagem do que de uma relação de 

atributos, ou seja, os atributos que estigmatizam alguém são assim concebidos cultural e 

historicamente. 

Para Magalhães (2005, p. 218):  

 

O estigma diz respeito, ainda, ao modo depreciativo de avaliar as diferenças 

ou características da pessoa. As avaliações depreciativas, muitas vezes, são 

mais difíceis para a pessoa com deficiência do que as possíveis dificuldades 

provenientes de seu estado, porque influenciam sobremaneira as atitudes e 

ações direcionadas a sua pessoa.  
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As sociedades elegem os meios de categorizar os indivíduos com base em critérios que 

oscilam a depender da organização de sua estrutura social. No geral, conforme assevera 

Goffman (2012), enquadram os indivíduos em distintas categorias com base no total de 

atributos que consideram comuns e naturais a cada um deles. A despeito dessa atribuição, 

criam-se, hierarquizações entre os grupos sociais numa sociedade, que afetam diretamente o 

comportamento de uma pessoa.  

O total de atributos valorativos ou depreciativos é estabelecido mediante critérios 

determinados socialmente, levando seus detentores a serem enquadrados dentro dos padrões 

julgados “normais” e aceitáveis ou postos em categorias estigmatizantes à parte, como 

consequência da significação que fazem do mesmo. 

Portanto, as categorias são estabelecidas com base em determinações materiais, 

históricas e políticas, permeadas por um jogo de forças e relações de poder. É importante 

salientar que, “para os estigmatizados, a sociedade reduz oportunidades, esforços e 

movimentos; não atribui valor, impõe e determina uma imagem deteriorada” (BERNARDO, 

2010, p. 49). 

As pessoas estigmatizadas – como os DI – em função de suas características 

desviantes em diversos períodos históricos, conforme advogam Pessotti (1984) e Glat (1998), 

foram vistas como uma ameaça à estabilidade social, sendo submetidas a longos períodos de 

exclusão e institucionalização, alternativa encontrada pela sociedade para se “proteger” desses 

indivíduos, levando para longe os indesejados socialmente. 

  De acordo com Sousa (2011, p. 43): 

 

As pessoas com deficiência intelectual ainda representam perigo ao meio 

social por terem sido associadas a pessoas com caráter duvidoso, agressivo 

ou criminoso. Por isso, em finais do século XIX e início do XX, as pessoas 

com deficiência sofreram todos os estigmas presentes nos séculos anteriores 

e seu tratamento era o mesmo ofertado aos doentes mentais nos asilos 

psiquiátricos, futuros hospitais ou centros psiquiátricos. 

 

 É imprescindível considerar os aspectos históricos para compreendermos os discursos 

produzidos acerca da DI presentes na sociedade contemporânea, Rossato e Leonardo (2011, p. 

72) indicam a existência de “situações e características que fogem aos padrões em todo o 

mundo, no entanto, as formas de preconceito e discriminação a elas relacionadas dependem 

dos padrões culturais, sendo possível compreendê-las no contexto social de cada sociedade 

onde ocorrem”. 
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Podemos constatar essa assertiva na seguinte postulação de Rossato e Leonardo (2011, 

p. 72): 

 

[...] o contexto histórico-cultural e econômico leva à construção de conceitos 

de normalidade atrelando valores morais, de produtividade e eficácia, em 

que a diferença representa um distanciamento dos modelos e padrões 

estabelecidos, e sua não adaptação, um problema para a sociedade. Por isso 

será o grupo social que irá estabelecer quais os desconcertos que poderão ser 

considerados como prejudiciais ou como vantajosos, ou ainda, quais os que 

poderão provocar depreciação ou valorização do ser humano.  
 

Os indivíduos vistos como destoantes dos padrões de normalidade instaurados em cada 

sociedade foram comumente relegados a condições subumanas, cerceados de desfrutar de 

processos de socialização fundamentais para a afirmação e expressão identitária, impedidos 

de representar certos papéis sociais, tidos como incongruentes à identidade estigmatizada. 

“Em contrapartida, os papéis estigmatizados – como o de deficiente – tem um script 

extremamente rígido; ou seja, o ator tem muito pouca margem de criatividade na 

representação. Além disso, eles são, na maioria dos casos vitalícios” (GLAT, 1998, p. 25). 

Ao tratar da representação social, Paiva (2010, p. 32) ressalta: 

 

As chamadas representações, ou as formas de agir. Idealizadas, são uma 

hegemonia, uma padronização de comportamentos e atributos normatizada 

por uma cultura. Deste modo, o sujeito, para se sentir incluído, muitas vezes 

tende a representar papéis, personagens para a “plateia”. “Plateia” para 

Goffman (1988) está se referindo exatamente a ter reconhecimento, a estar 

“incluído” em um contexto. Estar na marginalidade causa sofrimento ao 

sujeito, pois esse não encontra seu clã, seu espaço, sua comunidade.  
 

As representações e os discursos estereotipados em torno das pessoas julgadas 

diferentes por não apresentarem os padrões sociais, corporais e cognitivos socialmente 

esperados e/ou consideráveis aceitáveis, as conduziram a processos de marginalização e 

segregação, povoando o imaginário social com mitos e superstições que, segundo Goffman 

(2012, p. 12, grifo do autor), resultam de preconcepções, sendo que “nós as transformamos 

em expectativas normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso” utilizadas pela 

sociedade como norteadores para prever a categoria e os atributos dos indivíduos, 

estabelecendo-se exigências laçadas sobre eles.  

A esse respeito Goffman (2012, p. 12, grifo do autor) advoga: 

É nesse ponto, provavelmente, que perceberemos que durante todo o tempo 

estivemos fazendo algumas afirmativas em relação àquilo que o indivíduo 

que está à nossa frente deveria ser. Assim as exigências que fazemos 
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poderiam ser mais adequadamente denominadas demandas feitas 

“efetivamente”, e o caráter que imputamos ao indivíduo poderia ser encarado 

mais como uma imputação feita por um retrospecto em potencial – uma 

categorização “efetiva”, uma identidade social virtual. A categoria e os 

atributos que ele, na realidade prova possuir, serão chamados de sua 

identidade social real. 

 

A identidade social virtual representa o conjunto de compreensões que os outros, isto 

é, a sociedade mantém sobre determinada pessoa, corresponde à maneira como nós somos 

representados e caracterizados. Já a identidade social real relaciona-se ao modo como a 

própria pessoa se reconhece, diz respeito, portanto, aos atributos que ela tem ou julga ter na 

realidade. A nossa identidade pessoal é resultado das nossas relações e dos locais que 

frequentamos, por isso, Goffman (2012) afirma que os outros são biógrafos da nossa própria 

vida. 

Em relação à identidade pessoal, Glat (2009, p. 17) assevera: 

 

O homem é por princípio um ser social. A imagem que ele vê de si é a que 

lhe é refletida pelos espelhos-homens que o cercam. Pode-se dizer, portanto, 

que o autoconceito ou identidade pessoal de um indivíduo se forma e 

desenvolve em grande parte em função das percepções e representações dos 

outros.  
 

Dessa forma, conforme expressam Rossato e Leonardo (2011, p. 72), os indivíduos 

“que não se enquadram nos padrões traçados pela sociedade, foram e estão sendo, de algum 

modo, apreciadas por entidades rotulantes e estigmatizantes, que em geral, desfavorável ou 

positivamente, imputam-lhes conceitos e intervenções”. 

Moura (1996, p. 25) entende que “o tipo de socialização ou educação, geralmente 

inadequados, a desvalorização e consequente imagem que o indivíduo faz de si mesmo, 

derivam ou são consequências dos estigmas imputados socialmente”. Segundo Glat e Pletsch 

(2009, p. 140), “a existência de uma característica diferencial em um indivíduo, que configure 

limitação do processo interativo intragrupal, afeta as relações de aceitação no contexto 

social”. 

Goffman (2012, p. 134), por sua vez, informa que “a diferença, em si, deriva da 

sociedade antes que uma diferença seja importante ela deve ser coletivamente conceptualizada 

pela sociedade como um todo”. Assim, como informa Magalhães (2005), a diferença, para ser 

considerada como tal, associa-se à quebra das expectativas normativas de determinado 

contexto sociocultural em dado período histórico. 

As pessoas com DI possuem atributos cognitivos e adaptativos interpretados 

socialmente como desvantajosos, fazendo com que sejam rotuladas depreciativamente, 
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criando no imaginário social expectativas negativas em torno de suas possibilidades de 

aprendizado e de desenvolvimento, que, por sua vez se traduzem em processos de exclusão e 

marginalização, até mesmo no espaço da escola regular.  

Segundo Goffman (2012, p. 12), no estigma sempre há uma conotação depreciativa 

agregada aos atributos. Ou seja, a maneira como as pessoas com DI foram historicamente 

interpretadas e significadas pela audiência fez com que fossem vistas como “[...] uma espécie 

menos desejável – num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca”, 

perspectiva que contribuiu para a perpetuação de longos períodos de exclusão escolar. 

Goffman (2012, p. 14) afirma que se trata de: 

 

[...] um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social 

quotidiana possui um traço que se pode impor à atenção e afastar aqueles 

que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos 

seus. Ele possui um estigma, uma característica diferente da que havíamos 

previsto. 
 

Essa situação começa a tomar novos rumos em direção a propostas de escolarização 

desses sujeitos na escola regular na década de 1960, ainda, na perspectiva do paradigma da 

integração – aspecto que trataremos no capítulo seguinte – em grande medida, devido à 

mobilização e esforços por parte de segmentos da sociedade civil, intensificados a partir dos 

anos 1950, desde então, lutas ferrenhas em defesa do direito de todos frequentarem a escola, 

incluindo-se a pessoa com DI, repercutiram em mais garantias legais de acesso dessa 

população em espaços da sociedade como a escola regular.  

No entanto, observa-se uma forte resistência por parte da comunidade escolar em 

aceitar a presença desses indivíduos e lidar com eles, um dos fatores que contribui para tal, é a 

concepção estereotipada relativa à pessoa com DI presente nas representações de alunos não 

deficientes, dos professores, pais e gestores da escola que, ainda, os concebem como uma 

categoria de pessoa que não se espera encontrar na escola regular (CABRAL, 2011; 

ROSSATO; LEONARDO, 2011; CHICON; SÁ, 2013). 

Uma das consequências diretas da dificuldade de aceitação por parte dos integrantes 

da escola regular em conviver e estabelecer interações sociais assentadas em bases 

reciprocamente dialógicas com os alunos com DI, bem como de lhes proporcionar condições 

de aprendizagem mais satisfatórias, faz com tenham experiências negativas com o estigma da 

DI. 

Goffman (2012) ressalta que o aprendizado do estigma se dá de forma mais intensa, 

em geral, no ambiente escolar, onde as expectativas normativas circulantes, bem como os 
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estereótipos, se apresentam de forma mais rigorosa; os destoantes dos padrões sociais e 

escolares, situação dos jovens com DI, os fazem reconhecer seu atributo distintivo e as 

consequências e desdobramentos de possuí-lo. 

A escola regular é uma instituição que acaba por ensinar mais do que recortes de um 

saber sistematizado, socialmente acumulado, também ensina modos de ser e estar no mundo, 

isto é, enquanto agente de socialização transmite papéis sociais e padrões identitários 

(BERGER; LUCKMAN, 1885; ARANHA, 2009; BERNARDO, 2010; ANTUNES, 2012; 

FARIA, 2014).  

O caminho para promover a inclusão de parcelas socialmente excluídas dos processos 

de escolarização na escola regular que não se limite tão somente a fazer com que esses 

segmentos passem a constar nos quadros estatísticos que indicam os avanços da proposta de 

inclusão, demanda a superação do discurso de que reconhecer a diversidade é sinônimo de 

tornar os indivíduos e as oportunidades a eles dispostas iguais, e sim de reconhecer as 

diferenças inerentes ao homem, e a partir dessas diferenças oferecer condições de 

desenvolvimento humano e aprendizagem (SILVA, 2014; PAN, 2008).  

Magalhães e Cardoso (2010, p. 57) evidenciam: 

 

Goffman (1988) alerta ainda para um jogo social que se estabelece em torno 

da identificação e da diferenciação. No caso da pessoa estigmatizada, a 

sociedade insiste em dizer que ela é um membro do grupo social (um 

exemplo são os movimentos sociais inclusivos), que é um ser humano 

normal e, ao mesmo tempo, sustenta que a pessoa estigmatizada é diferente e 

tem necessidade de afirmar tal diferença. 

 

Não queremos com isso negar os avanços das propostas de inclusão de pessoas com 

deficiência alcançados nas últimas décadas, e sim, evidenciar a necessidade de se criar 

condições mais recíprocas de interações entre os alunos com DI e os alunos não deficientes. É 

preciso, para tal, um forte exercício de promoção de condições para que possam desempenhar 

papéis sociais que lhes foram cerceados, muitos desses aprendidos e/ou exercitados no 

ambiente escolar.  

É preciso considerar, conforme ressalta Glat (1998, p. 25-27): 

 

Outro aspecto importante do papel de deficiente é que ele é exclusivo. Ou 

seja, enquanto nós, pessoas “normais”, temos uma gama razoável de papéis 

que podemos desempenhar na nossa vida, uma vez que um indivíduo seja 

“escalado” para representar o papel de deficiente, com raras exceções, ele 

não será convidado para desempenhar nenhum outro papel. 
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Essa reflexão permite entender que os jovens com DI estão sendo circunscritos a 

condições de socialização marcadas pelo preconceito, sobretudo, na escola regular, que os têm 

impedido de representar papéis, inclusive, o de aluno. Este cerceamento fragiliza as interações 

sociais que estabelecem na escola regular, influenciando, consequentemente, a forma como se 

constituem enquanto pessoa, considerando que é por meio das relações sociais que o processo 

de configuração identitária é engendrado. 

Visando ampliar o entendimento de como a vida escolar de alunos com DI na escola 

regular está influenciando a identidade que estabelecem de si próprios, sopesamos a 

constituição da categoria DI, acionando as conceituações, discursos, representações e 

concepções que diversas conjunturas culturais em períodos históricos distintos privilegiaram. 

Os modos como, ao longo da história, as pessoas que hoje são reconhecidas como DI, 

foram nomeadas e categorizadas, ainda são circulantes na sociedade e, portanto, nas 

instituições escolares, e apesar de não serem mais dominantes repercutem na imagem que a 

sociedade elabora desses sujeitos e consequentemente na forma como as pessoas com DI se 

veem.  

Então, é necessário analisar a construção histórica do conceito de DI, assim como a 

história da educação desses indivíduos, fundamental para entender como se estruturou a atual 

proposta de educação inclusiva e alguns de seus impasses. 
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3 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: NOMENCLATURA E CONCEITO 

 

 Ao longo da história diversos foram os termos utilizados para se referir à pessoa com 

DI, eles trazem a marca das expectativas sociais em torno desses indivíduos e das concepções 

relativas à DI presentes nas sociedades.  

Expressões como oligofrênico, débil mental, imbecil, idiota, estúpido, retardado 

mental, incapaz mentalmente, atrasados, excepcionais, anormais, foram amplamente 

utilizadas para se referir à pessoa com DI. Denominações, tais como: subnormalidade mental, 

hipofrenia, oligoergasia, apoucamento mental, empeçamento mental, também foram 

empregadas para identificá-las (KRYNSKI, 1969; PESSOTTI, 1984; MAZZOTTA, 1987; 

JANNUZZI, 1992; REIS; PEIXOTO, 1999; COSTA, 2012). 

A nomenclatura atualmente consagrada para se referir aos indivíduos com limitações 

expressas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, é 

Deficiência Intelectual (DI), termo que empregamos nesta dissertação.  

É importante ressaltar que as diferentes expressões utilizadas ao longo do tempo para 

identificá-las aparecem no corpo do texto, em decorrência de recuperarmos distintos períodos 

históricos; dos autores com os quais dialogamos se utilizarem de outros termos por serem os 

adotados na época de seus estudos; devido a expressões, a exemplo de retardado mental, 

como lembra Pan (2008), ainda ser utilizado atualmente em códigos de classificação de 

doenças; e, além disso, porque parte significativa das produções acadêmicas e do aparato da 

legislação, atualmente, ainda, emprega o termo DM, apesar de estar sendo abandonado, como 

veremos mais à frente. 

Os critérios para o estabelecimento das nomenclaturas e do próprio conceito da DI são 

permeados pelas noções e ideias vigentes socialmente, são orientados, portanto, pelo teor da 

realidade social na qual é configurada.  

Dessa forma, tendem a diferir entre os diversos países, como expressa Krynski (1969), 

dependendo de multifacetados fatores como tradição, aspectos culturais, políticos e 

econômicos, bem como pela compreensão médica e social que orienta os sentidos produzidos 

acerca da DI. 

 As várias designações historicamente engendradas para identificar as pessoas com DI, 

mesmo quando criadas na intenção de minimizar os efeitos de depreciação da imagem social 

destes, logo, tornam-se problemáticas à medida em que as práticas discursivas lhes imputam o 
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teor pejorativo dos termos que substituíram, perpetuando uma identidade anormal da pessoa 

com DI, subtraindo-lhes a individualidade (PAN, 2008). 

Jannuzzi (1992, p. 15) afirma que: 

 

[...] a substituição por outro termo só amorteceu temporariamente a sua 

pejoratividade. Logo depois a nova palavra já passava a incorporar o 

conjunto de normas e valores que a sociedade naquele momento histórico 

atribuía [...]. Qualquer que ela fosse significava sempre a “falta”, a 

“exclusão”, o “atraso” em alguns atributos humanos considerados 

importantes na sociedade histórica situada. 
 

Isso revela, de acordo com Goffman (2012), que não é o atributo em si que leva a 

pessoa com DI ao descrédito social, mas a significação e os sentidos sociais agregados aos 

rótulos utilizados para identificá-las.  

Conforme salientam Padilha e Sá (2013, p. 143): 

  

Por esses motivos, as pessoas com deficiência historicamente foram 

marcadas pelo sinônimo da inferioridade e incapacidade. Nesse processo, os 

grupos sociais apontam o sujeito como incapaz, marcam-no como 

desacreditado. Quanto mais visível for essa “marca”, mais impossibilidades 

se criam e menor será a chance de reverter isso para uma imagem social 

aceitável.  
 

No caso das pessoas rotuladas como DI, “esse rótulo acarreta um julgamento 

antecipado do indivíduo como alguém totalmente desprovido de raciocínio, potencial de 

aprendizagem, ou capacidade para qualquer tipo de desempenho formal ou acadêmico”, 

levando-as, automaticamente a serem concebidas a partir de uma identidade deteriorada 

(GLAT, 2009, p. 20-21). 

Os significados e sentidos negativos que essa expressão, assim como as anteriores, 

adquiriu e passou a perpetuar no imaginário social, orientam o modo como a sociedade se 

relaciona com as pessoas com DI. Portanto, a simples alteração terminológica não garante o 

desmonte do olhar estereotipado da sociedade, tal mudança só é possível quando a sociedade 

substituir as significações pejorativas mediante as quais orientam suas ações. 

A esse respeito Sousa (2011, p. 27) assevera: 

 
Destarte, faz-se necessário entender quando se inicia o processo 

epistemológico de compreensão da deficiência intelectual e suas antigas 

denominações no decorrer da história da humanidade: sua associação e 

dissociação com a doença mental (transtorno mental); a construção da 

deficiência intelectual como uma diferença da diversidade humana em pleno 

século XXI e não como um “estigma”. 
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Para assumir a DI como uma produção social historicamente gestada, é necessário 

compreender as crenças, as superstições, os mitos, o conhecimento e os critérios que cada 

sociedade elegeu para estabelecer e selecionar os “anormais”, em relação ao modelo de 

“normalidade” nelas presentes.  

O destino social das pessoas com DI e suas possibilidades de vida, no geral, não 

diferem do destino daqueles(as) reconhecidos(as) em diversos contextos e períodos históricos 

nas sociedades como possuidores(as) de atributos, que na ótica social são depreciativos, 

levando-os(as) a vivenciar severos procedimentos de estigmatização e processos de 

segregação social em relação aos quais sua identidade pessoal é delineada (PESSOTTI, 1984; 

GLAT, 2009; PAN, 2009; LOPES, 2014). 

Esses indivíduos tiveram reduzidas suas oportunidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento, não sendo raros os casos em que a própria vida lhes foi tirada, através do 

assassínio, infanticídio ou abandono que as sociedades realizaram de seus deficientes 

(KRYNSKI, 1969; PESSOTTI, 1984; REIS; PEIXOTO, 1999). 

Acredita-se que desde os primórdios da humanidade tenham existido pessoas com 

deficiência, as formas como as sociedades em distintos períodos históricos se posicionaram 

em relação à deficiência estão intimamente relacionadas as suas finalidades e concepções de 

corpo produtivo. Apesar da limitação de documentos que permitam afirmações mais precisas 

sobre a maneira como a DI foi conceituada e as próprias atitudes sociais a ela relativa, em 

períodos anteriores à Idade Média, especula-se que extremismos dos mais variados eram 

habitualmente empregados (PEIXOTO, 1999; PESSOTTI, 1984). 

As crianças com DI – denominadas pelos gregos de “idiotae” e “stultus” e pelos 

romanos de “imbecile” – dificilmente eram identificadas no momento do nascimento, pelo 

fato de a visibilização da DI não ser externada no corpo, se revelando perceptível 

corporalmente apenas quando ocasionada por questões genéticas ou nas situações em que há 

uma outra deficiência associada. Essas crianças acabavam sobrevivendo, mas no decurso de 

seu desenvolvimento, principalmente, nos casos mais graves de DI, sua adaptação social 

comprometida em uma sociedade sem muitos recursos selava seus destinos (REIS; 

PEIXOTO, 1999; SOUSA, 2011). 

A Idade Média, na Europa, pôs fim ao extermínio físico da pessoa com deficiência, 

sob alegação da doutrina cristã de que elas não poderiam ser eliminadas sumariamente nem 
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abandonadas, uma vez que, também eram criaturas de Deus e donas de alma no plano 

teológico.  

Segundo Pessotti (1984, p. 5): 

 

Dotado de Alma e beneficiado pela redenção de Cristo, o deficiente mental 

passa a ser acolhido caritativamente em conventos ou igrejas, onde ganha a 

sobrevivência, possivelmente em troca de pequenos serviços à instituição ou 

à pessoa “benemérita” que o abriga.  

 

Diante dessa nova realidade, produto do cristianismo, a ambivalência piedade/caridade 

– castigo/pecado passa a imperar e orientar as atitudes sociais relativas à DI que implicaram 

tanto na tolerância e a aceitação quanto na ambiguidade proteção-segregação, dando início às 

primeiras práticas assistencialistas-caritativas e à institucionalização da DI em manicômios e 

asilos (PESSOTTI, 1984; MAGALHÃES, 2002). 

O imperativo da ética cristã de manter e cuidar do deficiente, o protegendo e o 

alimentando em confinamento, revela uma dupla perspectiva, ao passo que, sob alegação de 

proteger o deficiente da exposição e de outros infortúnios, isolava-se o incômodo da presença 

deles (PAN, 2008). 

A superstição é a marca das práticas relativas à deficiência no período medieval, o 

pensamento mítico religioso produziu variações dúbias na forma de encarar a deficiência, 

diversos extremismos foram praticados, como admitir, por exemplo, que as pessoas com 

deficiência(s) tinham essa condição divinamente atribuída para que a sociedade manifestasse 

as boas obras e, o amor, por outro lado, era comum a concepção que os faziam serem vistos 

como pecadores, possuídos pelo demônio, possessos, tornando-os alvos da Inquisição 

Católica11 (PESSOTTI, 1984). 

A modernidade deu continuidade às práticas assistencialistas e à institucionalização 

desses indivíduos, no entanto, abandonou a concepção mítico-religiosa, em detrimento de 

uma visão patológica, mediante a qual a deficiência passa a ser concebida a partir do 

pensamento médico-organicista que a trata como uma doença, um caso clínico.  

A visão medieval da DI é contestada pelo médico alquimista Paracelso (1493-1541), 

no século XVI, credita-se a ele o pioneirismo da primeira descrição científica em sua Opera 

Omnia, onde considera a demência e amência (termos utilizados por ele em sua obra Sobre as 

doenças que privam os homens da razão) um problema médico que podia resultar de 

                                                           
11 Também conhecido como Santo Ofício, consistia em um tribunal eclesiástico instituído no período da Idade 

Média pela Igreja Católica Romana com a finalidade de perseguir, julgar e sentenciar as pessoas acusadas de 

cometer heresias, identificadas como bruxas e endemoniadas.  
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traumatismos e doenças tratáveis. Apesar da indubitável contribuição de Paracelso para o 

rompimento da visão teológica e moral a que a DI ficou circunscrita no medievo, o alquimista 

se baseava em ideias supersticiosas, que o levaram ao entendimento de que o louco e o idiota 

sofrem de doenças de origem sobre-humanas cósmicas (KRYNSKI, 1969; PESSOTTI, 1984). 

Com proeminente analogia, Cardano (1501-1576), polímata italiano, contribuiu para o 

rompimento da visão teológica moral de encarar a DI, conduzindo-a para o campo das 

patologias. Acreditava que os deficientes e os loucos manifestavam comportamentos 

inadequados provocados por forças cósmicas e defendia a intervenção médica. Além da 

preocupação com o tratamento, considerou a questão pedagógica e a instrução dos deficientes 

(PESSOTTI, 1984).  

A busca pela etiologia orgânica da DI – associada à degenerescência humana – e o 

possível tratamento e cura tornam-se centrais na modernidade, instaurando processos de 

observação, classificação e categorização com a emissão de diagnóstico clínico com base nos 

critérios médicos de identificação. A limitação de compreensão da DI, circunscrita a uma 

perspectiva patologizante, gerou enormes confusões entre DI e doenças mentais, que apesar 

de serem distintas, acabaram sendo concebidas como se fossem a mesma coisa, notadamente 

no senso comum (PAN, 2008). 

A postura organicista diante da DI, característica predominante na modernidade, 

centrada na busca da explicação científica frente às ideias mítico-religiosas, é inaugurada pelo 

médico inglês Thomas Willis (1621-1675), com o Cerebri Anatome (1664), obra em que 

defende que a idiotia e a estupidez são produtos de lesões ou disfunções em estruturas ou 

eventos neurais que causam falta de inteligência. A etiologia e a própria conceituação passam 

a ser dadas a partir do campo médico, na busca das causas dessa deficiência o médico e 

anatomista italiano Francesco Torti (1658-1741) abandonou as conceituações 

sobrenaturalistas e apontou possíveis causas naturais e fatores ambientais (PESSOTTI, 1984). 

A explicação da DI a partir de uma visão científica e não mais teológica, teve como 

desdobramento a prática de classificar e categorizar os indivíduos, a consequência desse 

processo foi a intensificação da ridicularização e estigmatização das pessoas consideradas 

atrasadas mentalmente, alastrando-se a institucionalização da pessoa com DI junto com 

pessoas com doenças mentais e toda a sorte de gente vista como um incômodo social, em 

asilos, hospitais psiquiátricos e manicômios.  
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Gradativamente, a intensificação dos estudos médicos sobre as causas orgânicas da DI 

refletiu na sua dissociação em relação às doenças mentais, fazendo-as deixarem de ser 

tratadas como coisas unívocas. 

O médico francês Philippe Pinel (1745-1826), nessa empreitada, foi o primeiro a 

definir a loucura como uma patologia e a descrever o idiotismo – termo por ele empregado – 

para descrever perturbações mentais, considerando-as como questão neuropatológica de base 

orgânica, entretanto, não distinguiu o idiotismo da demência. Mas, de certa forma, abriu 

espaço para que o psiquiatra francês Jean-Étienne D. Esquirol (1772-1840), considerado seu 

discípulo, tratasse a idiotia e a loucura como coisas distintas, caracterizando a primeira como 

uma condição mental, de origem congênita, que acarreta déficit de inteligência generalizada e 

definitiva (PAN, 2008; DIAS; OLIVEIRA, 2013).  

Esquirol promove a diferenciação no meio médico-organicista da demência (doença 

mental) da amência (deficiência mental). Em seus estudos postulou que em consequência da 

idiotia os indivíduos se tornavam desprovidos dos meios para se servirem da inteligência, 

sendo esse quadro irrecuperável e irreversível. As pessoas assim identificadas, em sua 

concepção, deveriam ser tratadas psiquiatricamente e classificadas de acordo com o 

comprometimento das faculdades intelectuais em cretinos, idiotas ou imbecis. As rotulações 

empregadas, por sua vez, selavam o destino dessas pessoas em asilos, hospitais psiquiátricos e 

hospícios (PAN, 2008; SOUSA, 2011). 

 Um passo decisivo em direção a um diagnóstico psicológico mais diferenciado é dado 

quando o psicólogo e pedagogo Alfred Binet (1857-1911) e o psicólogo Théodore Simon 

(1872-1961) estabelecem o conceito psicométrico ao elaborarem, a pedido do Ministério da 

Educação da França, a escala etária para testes, aplicada em escolares para identificar e retirar 

das classes comuns aqueles cuja idade mental fosse dois anos ou mais atrasados, em relação 

aos alunos da mesma turma (KRYNSKI, 1969; SCHOENFELDT, 1969).  

A Classificação era feita em termos de QI (Quociente de inteligência). Dessas 

classificações, surgem a categorização de três grupos: os débeis mentais (50 a 75), os imbecis 

(25 a 50), os idiotas (abaixo de 25). As classificações que se baseavam apenas no QI, colocam 

em um segundo plano o comportamento adaptativo e a vida social, que passam a ser levados 

em consideração em classificações mais recentes (KRYNSKI, 1969). 

O termo deficiente mental (DM) foi utilizado a partir do século XIX, sendo 

incorporado em 1939, no Congresso de Genebra, em substituição à denominação anormal, na 

tentativa de padronizar a nomenclatura mundialmente. Essa terminologia é idealizada pelo 
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modelo médico-organicista, sendo utilizado para designar vários fenômenos complexos, com 

múltiplas causas, nos quais a inteligência inadequada ou insuficiente representa um elemento 

em comum. Nessa perspectiva, abandona as explicações e teorizações antes centradas 

somente em especialidades do campo médico, notadamente, pela neurologia, psicologia e 

psiquiatria, e, cede lugar para a compreensão desse fenômeno a partir de áreas como a 

sociologia, pedagogia e antropologia (KRYNSKI, 1969; COSTA, 2012; SOUSA, 2011). 

A expressão DM passa a ser empregada para denominar as pessoas com problemas no 

desenvolvimento mental, expresso, principalmente, no comprometimento cognitivo que afeta 

a capacidade de aprendizagem, adaptação social e autonomia. Apesar da tentativa de se 

estabelecer um consenso em relação à nomenclatura a ser utilizada, a DM continuou sendo 

conceituada com base em diversos critérios, além disso, os termos que o antecedem 

continuaram a serem utilizados (SOUZA, 2012).  

Sobre a conceituação do termo DM Krynski (1969, p. 4) ressalta:  

 

Em 1927, o Mental Deficiency Act, na Inglaterra, a define como “um estado 

de parada do desenvolvimento ou de desenvolvimento intelectual incompleto 

produzido por doenças ou traumatismos”. Em 1959, o English Mental Health 

Act introduz o conceito social ao dividir a deficiência mental em dois 

grupos: os subnormais e os severamente subnormais. A White House 

Conference reconheceu dois tipos fundamentais: os débeis propriamente 

ditos (inadaptados sociais) e os intelectualmente subnormais ou retardados 

(não necessariamente inadaptados sociais). 
 

 Por sua vez, a Association of Mental Retardation (AAMR), que em português significa 

Associação Americana de Retardo Mental (AAMR), fundada em 1876, sediada em 

Washington, tendo por primeiro presidente Edouard Séguin, assumiu lugar de destaque na 

produção de conhecimentos sobre a DM, no que concerne à atividade de definição, 

conceituação, classificação e elaboração de sistemas de apoios. O primeiro Manual da 

AAMR, como lembram Carvalho e Maciel (2003), foi editado em 1921, desde então foram 

publicadas as seguintes revisões: 1933, 1941, 1957, 1959, 1961, 1973, 1977, 1983, 1992, 

2002 e o sistema atual de 2010. 

 A Associação Americana apresenta em seus manuais o entendimento de que a DM se 

refere a um funcionamento intelectual significativamente abaixo da média e trabalha a ideia, 

revista e aprimorada a cada edição, de que os déficits no comportamento adaptativo também 

devem ser considerados na atividade diagnóstica da DM, na empreitada de situá-la para além 

da base orgânica, considerando os fatores ambientais e sociais. 
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A nomenclatura DM foi amplamente empregada com base em uma perspectiva 

médica, de corrente organicista, Krynski (1969) – alinhado ao modelo organicista – a trata 

como um dos mais sérios problemas da humanidade, sendo uma das mais preocupantes 

enfermidades crônicas da infância.  

 A tendência de tratar a DM como patologia, em uma perspectiva clínico-médica, 

resistiu, sendo praticamente a única forma aceita até meados do século XX pela comunidade 

acadêmica e profissionais da área. Essa resistência está associada ao fato de terem sido os 

médicos os primeiros profissionais que se preocuparam sistematicamente com as questões de 

atrasos mentais, responsáveis pelo pioneirismo na realização de trabalhos e pesquisas nesse 

campo, o que fez com que as primeiras definições fossem carregadas de aspectos biológicos 

(REIS; PEIXOTO, 1999: COSTA, 2012). 

Na intenção de dissociar a deficiência mental da doença mental, adotou-se o termo DI 

no início do século XXI, denominação que segundo Mazzotta (1987) já era utilizada por 

educadores franceses no século XX, enquanto nos Estados Unidos a expressão mais aceita era 

retardo mental. A recente atualização semântica implicou não apenas a mudança na 

nomenclatura, também incluiu a própria conceituação. O uso do termo DI para se referir ao 

funcionamento do intelecto foi importante para promover a dissociação da DI em relação os 

transtornos mentais (SURJUS; CAMPOS, 2014).  

Ao falar da diferença entre esses dois termos, Sousa (2011, p. 42) afirma: 

 

Assim, deficiência mental/intelectual não deve ser confundida com doença 

mental. A diferença é que na doença mental a pessoa perde a noção de si 

mesma e da realidade a sua volta. Pode ser mais branda ou mais severa, 

ocasionando muitas vezes dificuldade de raciocínio lógico e concentração. 

[...] São as psicoses, as depressões, a síndrome do pânico, as esquizofrenias. 

Esses casos devem ser tratados com medicação e com atendimento 

terapêutico. A doença mental não é caracterizada como deficiência, mas 

como doença. Apesar de ser um quadro diferente da deficiência mental, 

algumas pessoas possuem as duas patologias.  
 

 O novo termo substitui de forma conceitual e valorativa a designação DM, ampliando 

as representações anteriores, sendo adotado nas reflexões e discussões políticas daqueles que 

lutam pela causa da pessoa com DI. Gradativamente, a nova nomenclatura adquire 

representatividade através dos movimentos sociais e da difusão do termo por meio de 

pesquisas de âmbito nacional e internacional, assim como pelo sua utilização em documentos 

legais (PAN, 2008; SOUSA, 2011). 
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A sigla AAMR deixou de existir em 2007, e a referida associação passou a ser 

denominado como American Association on Intellectual and Developmental Disabillities 

(AAIDD) – Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento e 

continua como entidade de referência mundial na área da conceituação da DI. 

Veltrone e Mendes (2012, p. 362) postulam: 

 

Assume muita importância no estudo científico da deficiência intelectual as 

definições propostas pela American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD), cujas publicações têm continuamente 

influenciado a publicação dos documentos oficiais brasileiros, que, por sua 

vez, têm adotado a terminologia, a definição, bem como suas respectivas 

recomendações para a identificação de pessoas com deficiência intelectual. 
 

A décima primeira edição do Manual de definições12 da AAIDD, publicado em 2010, 

estabelece que a DI é caracterizada por “limitações significativas” no funcionamento 

intelectual – capacidade mental geral – expressando-se em áreas como aprendizagem, 

raciocínio e resolução de problemas, assim como no comportamento adaptativo – abrange 

habilidades sociais e práticas cotidianas – sendo originada antes dos 18 anos de idade 

(AAIDD, 2010). 

Para caracterizar a definição constitutiva da DI, o atual sistema da AAIDD, de 2010, 

mantém as cinco dimensões já apresentadas no sistema de 2002: I – habilidades intelectuais, 

II – Comportamento adaptativo, III – participação, interações e papéis, IV saúde, V – 

contextos (SILVA, 2016). 

A Associação Americana advoga a necessidade de assumir uma compreensão mais 

ampla do que é a inteligência. Considera a classificação de Q.I. como o instrumento mais 

eficaz para avaliar a inteligência e, consequentemente, auxiliar no processo diagnóstico da DI. 

Uma pontuação no teste de Q.I de aproximadamente 70 a 75 ou menor é indicativo de 

limitação no funcionamento intelectual. O sistema atual, de 2010, consolida o termo DI, em 

substituição à definição retardo mental presente no sistema de 2002, quando a Associação 

Americana ainda era denominada AAMR (AAIDD, 2010; SANTOS, 2012; SANTOS; 

MORATO, 2012; SILVA, 2016). 

A definição adotada pela AAIDD, pelo menos nas três últimas edições (1992, 2002, 

2010), evidencia a dimensão política em relação à operacionalização do conceito de DI, no 

                                                           
12 Esse manual, intitulado Deficiência Intelectual: Definição, Classificação e Sistema de Apoio, que é o primeiro 

a utilizar a terminologia DI, além das informações e conhecimentos mais atuais do campo, contém diretrizes para 

a atividade diagnóstica, classificação e desenvolvimento de sistemas de apoio. 
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tocante à idade de aparição que deve, obrigatoriamente, ser antes dos 18 anos. Esse parâmetro 

vincula-se à maioridade penal nos Estados Unidos e não apenas ao período de 

desenvolvimento humano, como se alega. 

A adoção do termo DI na Conferência de Montreal sobre Deficiência Intelectual, em 

2004, realizada no Canadá, foi fundamental para a introdução da nova definição, contribuindo 

para a rápida aceitação do termo bem como para a ênfase da perspectiva multidimensional e 

ecológica de conceituar a DI, que se revelaram notórias nas definições da AAIDD (SOUSA, 

2011; SILVA, 2016). 

Além da AAIDD existem outros sistemas de classificação de abrangência 

internacional empregados para a conceituação e diagnóstico da DI:  

(a) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), que em português 

significa Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), criado em 1952, 

atualmente se encontra em sua quinta edição revisada, elaborada em 2013, em substituição à 

quarta edição de 1994;  

(b) Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (também conhecida como Classificação Internacional de Doenças – CID-10), sistema 

criado em 1893 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), desde então é periodicamente 

revisada, atualmente em se encontra em sua décima edição. A CID-11 está em processo de 

elaboração, a data prevista para sua publicação é 2017.  

(c) A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), 

publicada em 2001, pela OMS. 

De acordo com a OMS (1995), a CID-10 utiliza a nomenclatura retardo mental para 

referir-se à DI, categorizando os indivíduos em diferentes níveis de comprometimento mental 

com base na mensuração de Q.I.: retardo mental leve; retardo mental moderado; retardo 

mental grave; retardo mental profundo; outro retardo mental e retardo mental não 

especificado. 

A esse respeito Santos (2012, p. 938) evidencia que: 

 

De acordo com a CID-10 (OMS, 1995), a Classificação estatística 

internacional de doenças e problemas relacionadas à saúde, dos tipos 

diagnósticos em F70-F79, a deficiência intelectual corresponde a um 

desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual, caracterizada, 

essencialmente, por um comprometimento das faculdades que determinam o 

nível global de inteligência, ou seja, das funções cognitivas.  
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A CIF é um instrumento de classificação e diagnóstico de caráter complementar à 

CID-10, devendo ser utilizada de forma associada, o que permite uma abordagem que não se 

limite a avaliar a pessoa com DI apenas em detrimento da visão biomédica, considerando 

também aspectos biopsicossocial da DI, haja vista a CID-10 possuir uma perspectiva mais 

restrita a uma abordagem médico-organicista, não considerando os fatores ambientais (PAN, 

2008; DIAS; OLIVEIRA, 2013). 

De acordo com Pan (2008, p. 65): 

 

[...] a CIF constitui-se em um instrumento de classificação organizado em 

duas partes, que envolvem funções e estruturas do corpo, inclusive as 

funções mentais e as atividades de participação. Além de fatores pessoais, a 

CIF abrange domínios contextuais do convívio humano. Esse sistema de 

classificação merece atenção dos profissionais por oferecer um referencial 

teórico importante para o entendimento da deficiência intelectual.  
 

 O quinto Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais (DMS-V) assevera 

que a CID-11, em processo de elaboração, substitui a denominação retardo mental presente na 

CID-10, em adoção ao termo Transtornos do desenvolvimento intelectual, que passa a ser 

utilizado como referência aos transtornos que envolvem funções cerebrais prejudicadas de 

forma precoce, classificados em quatro subtipos, a saber: leve; moderado, grave e profundo 

(DMS-V, 2014). 

Em relação à atividade diagnóstica, o DMS-V (2014, p. 33) estabelece três critérios a 

serem preenchidos:  

 

A. Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica pela 

experiência confirmados tanto pela avaliação clínica quanto por testes de 

inteligência padronizados e individualizados. 

B. Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir 

padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação a independência 

pessoal e responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de 

adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, 

como comunicação, participação social e vida independente, e em 

múltiplos ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na 

comunidade. 

C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do 

desenvolvimento. 
 

Em relação aos três critérios – avaliação cognitiva, comportamento adaptativo e idade 

da aparição – a DMS-V estabelece que é preciso levar em consideração outros indivíduos que 

tenham a mesma idade, gênero e condição socioeconômica da pessoa submetida à atividade 
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diagnóstica. No tocante à idade de aparição, indica que deve ocorrer no período de 

desenvolvimento, portanto, antes dos dezoito anos (ARAÚJO; NETO, 2014; BLACK; 

GRANT, 2014; DMS-V, 2014). 

O teste de Q.I. é utilizado como instrumento de avaliação no DMS-V, sendo adotados 

dois desvios padrões abaixo da média da população, critério introduzido na versão da AAMR 

de 1992 e mantido no sistema de 2010 da AAIDD. A média considerada nesses manuais é 

100 e o desvio padrão 15, sendo que uma avalição que se situa em 75 ou menos indica que o 

indivíduo tem DI (BLACK; GRANT, 2014). 

Quanto às classificações da DI, o manual apresenta os seguintes níveis: leve; 

moderada; grave, profunda. O sistema de apoio necessário é estabelecido com base no 

comportamento adaptativo, motivo que o faz ser empregado como fator determinante ao se 

definir o nível de gravidade da DI. 

Nessa perspectiva, a DI deve ser encarada sob seus diversos aspectos como uma 

condição heterogênea e de múltiplas causas pela equipe interdisciplinar – neurologistas, 

geneticistas, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, professores, pediatras – que deve estar 

envolvida na elaboração do diagnóstico, considerando os aspectos etiológicos, biomédicos, 

comportamentais, sociais e educacionais. 

Sobre isso Carvalho e Maciel (2003, p. 150) comentam: 

 

Para que o diagnóstico se aplique, é necessário que as limitações intelectuais 

e adaptativas, identificadas pelos instrumentos de mensuração, sejam 

culturalmente significados e qualificadas como deficitários. Alguns 

parâmetros influenciam essa qualificação: (a) os padrões de referência do 

meio circundante, em relação ao que se considera desempenho normal ou 

comportamento desviante; (b) a intensidade e a natureza das demandas 

sociais; (c) as características do grupo de referência, em relação ao qual a 

pessoa é avaliada; (d) a demarcação etária do considerado período de 

desenvolvimento, convencionada e demarcada nos dezoito anos de idade. Os 

indicadores de atraso devem manifestar-se, portanto, na infância ou 

adolescência.   
 

Pan (2008) pondera que apesar de todas as críticas dirigidas ao diagnóstico clínico, 

principalmente, porque ao rotular os indivíduos acaba disseminado efeitos negativos como a 

manutenção do preconceito e discriminação dos indivíduos identificados como DI, não pelo 

rótulo em sim, mas pelo estigma da DI (GLAT, 2009; MOURA, 1996), ele é o principal 

instrumento empregado nas decisões políticas e subjetivas em relação à garantia de direitos. O 

registro diagnóstico atende a diversas finalidades, entre elas, como destacam Carvalho e 

Maciel (2003) e Pan (2008), destacam-se: elegibilidade para intervenção; concessão de 
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benefícios e assistência previdenciária; proteção legal; acesso a cotas para o ensino superior e 

de emprego. 

O diagnóstico tem funcionado como um mecanismo de elegibilidade a garantia de 

direitos e de acesso em espaços sociais historicamente restrito às pessoas como DI. A grande 

questão em relação ao diagnóstico, como Pan (2008) afirma, não é se ele deva ou não existir, 

e sim a necessidade de reinventá-lo, adotando procedimentos diferenciados de diagnóstico 

clínico, e mais do que isso, pensar em diagnósticos que além de cumprir a tarefa de 

categorizar e classificar a DI, sejam capazes de responder às necessidades educacionais na 

escola regular. 

O que caracteriza os conceitos de DI apresentado refere-se especialmente a 

substituição de um modelo meramente descritivo, classificatório e preditivo do 

desenvolvimento e aprendizagem dessa deficiência por uma perspectiva em que são 

consideradas as barreiras e os sistemas de suporte criados socioculturalmente para atender as 

demandas de pessoas que estão inseridas em contextos e não apenas de indivíduos que 

nascem com quadros clínicos que obrigatoriamente levam ao atraso inexorável do 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, o diagnóstico deixa de ser uma “sentença” e passa a ser um ponto de 

partida para a aprendizagem e o desenvolvimento. Contudo, a visão mais interdisciplinar e 

multidimensional dos processos diagnósticos ainda parece distante no contexto nacional. 

 

3.1 A EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
 

As atuais concepções de DI circulantes na sociedade, apesar dos avanços no que diz 

respeito à forma como está sendo abordada por entidades responsáveis pela conceituação e 

classificação em uma perspectiva cada vez mais multidimensional e bioecológica, como 

vimos no capítulo anterior, bem como no enfoque nos dispositivos legais e documentos 

norteadores da Educação Especial, atualmente no Brasil, ainda são nitidamente carregadas de 

premissas do modelo médico-organicista da deficiência, segundo o qual o indivíduo com 

deficiência, por possuir características distintivas e socialmente definidas como fora da 

norma, tornam-se objetos de cuidados médicos. Nessa concepção, a pessoa com DI é vista 

como possuidora de um desvirtuamento e inadequação do padrão social (DINIZ, 2007; DIAS; 

OLIVEIRA, 2013). 

Dessa forma, conforme explicitam Antunes e Glat (2012, p. 269): 
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A própria Educação Especial se constitui originalmente como campo de 

saber e área de atuação com base em um modelo médico ou clínico, no qual 

a deficiência era entendida como uma doença crônica. Consequentemente, 

todo atendimento voltado para esta clientela partiria de um viés terapêutico, 

na medida em que não havia expectativas de suas possibilidades de 

aprendizagem e inserção na cultura escolar.  
 

 As primeiras propostas de educação voltada para as pessoas com DI, surgem na 

modernidade, em uma perspectiva médico-pedagógica, o que só foi possível devido à 

construção da crença da educabilidade da pessoa com DI (PAN, 2008). A abordagem médico-

pedagógica combateu a noção de irrecuperabilidade dos déficits da atividade mental superior 

do DI, que ocasionava, inevitavelmente, pouca credibilidade de que o DI podia se beneficiar 

de processos formais de ensino, o que foi possível inicialmente graças à revolução que a 

concepção naturalista de John Locke (1632-1704) promoveu sobre o entendimento da mente 

humana e seu desenvolvimento13. 

Ao considerar em sua teoria do conhecimento a experiência sensorial como 

fundamento da didática e condição para o desenvolvimento de processos complexos de 

pensamento, John Locke acaba por influenciar o campo da DM, no que diz respeito às crenças 

sobre a educabilidade do DM, vista como possível a partir da doutrina lockiana da tábula rasa, 

que concebe a mente humana como uma página em branco e o homem como totalmente 

influenciado pelo ambiente (PESSOTTI, 1984; PAN, 2008). 

 Pessotti (1984, p. 22) infere, a partir das ideias da teoria da educação de Locke, que: 

 

Se [...] as ideias e, consequentemente, a conduta são o produto da 

experiência individual, não se justifica a perseguição moralista ao deficiente 

e não se admite que a deficiência seja uma lesão irreversível, mas um estado 

de carência de ideias e operações intelectuais semelhantes ao do recém-

nascido. Cabe à experiência e, portanto, ao ensinar suprir essas carências, 

pois a “mente é entendida como uma página em branco, sem qualquer letra, 

sem qualquer ideia”. 
 

 Apesar do pensamento revolucionário de Locke e do seu entendimento de que as 

pessoas com DI com os meios certos para suprir a carência de experiências sensoriais 

poderiam ser treinadas (educadas), não houve mudanças no que concerne à oferta de 

                                                           
13 O pensamento naturalista de John Locke, embasado na filosofia crítica, revoluciona as doutrinas existentes 

sobre a mente humana e suas funções, as implicações éticas, pedagógicas e doutrinárias. A fundamentação da 

teoria do conhecimento e da doutrina pedagógica por ele processada implica uma teoria da didática assentada na 

experiência como o fundamento de todo o saber humano e nas observações dos objetos sensíveis externos e das 

operações da mente como fonte do entendimento e do pensamento, estruturado, a partir das experiências 

sensoriais dos indivíduos (PESSOTTI, 1984). 
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propostas de educação destinadas a elas, no geral, continuaram institucionalizadas em asilos, 

manicômios, leprosários, hospícios, não tendo acesso a nenhum tipo de educação. 

Uma vez que se tornaram moralmente inapropriadas as práticas inquisitoriais, a 

sociedade viveu o dilema de ter que encontrar uma solução para o mal-estar ocasionado com a 

presença da pessoa com DI. Tal problema, antes solucionado com o abandono ou práticas de 

extermínio, passa a ser resolvido, sob a égide da perspectiva organicista, com o afastamento 

do convívio social das pessoas com DI através da institucionalização em locais onde eram 

abrigados e alimentados, misturados a toda sorte de gente. 

 Conforme ressalta Pessotti (1984, p. 24): 

 
Foi assim que grandes hospitais, como o Bicêtre e a Salpêtrière em Paris, 

Bethleheni na Inglaterra e muitos outros no resto da Europa se abriram para 

acolher piedosa e cinicamente, em total promiscuidade, prostitutas, idiotas, 

loucos, “libertinos”, delinquentes, mutilados e “possessos” que só na 

Salpêtríêre perfaziam, em 1778, um total de 8.000 pessoas. 

 

As obras de Rousseau (1712-1778), como afirma Pessotti (1984), também foram 

impactadas pelo pensamento de Locke. Esses autores embasaram, posteriormente, as 

propostas pedagógicas de Itard (1774-1838), responsável, ainda no século XVIII, pela 

elaboração do primeiro programa sistemático de educação especial voltado para indivíduos 

com DM e de seu discípulo Édouard Seguin (1812-1880), que resultaram na crença da 

educabilidade do DM. 

 Segundo Pessotti (1984, p. 29): 

 

Graças à obra doutrinária de Locke e Condillac a educação especial de 

deficientes mentais se inaugura com caracteres definitivos: ela é sensualista, 

admite a gênese de ideias e processos mentais complexos a partir de ideias e 

processos simples, admite que da percepção se passe a operações incutais 

não necessariamente formais; que a formalização é apenas um modo de 

estender as operações precedentes; que há estágios necessários e gradativos 

entre a percepção e as operações com signos ou formais; que para efeito do 

exercício das faculdades mentais não importa quais e quantos órgãos dos 

sentidos sejam empregados na origem de conhecimento, ou seja, na 

percepção sensorial; que o domínio da linguagem não é essencial para o 

desenvolvimento do entendimento (funcionamento das faculdades mentais); 

e, acima de tudo, que as capacidades ou incapacidades mentais são produtos 

da experiência e das oportunidades de exercício de funções intelectuais e não 

necessariamente dotes inatos, de natureza anátomo-fisiológico ou metafísica. 

Itard é o primeiro a empreender a aplicação desses princípios de forma 

rigorosa e fiel. 
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 Itard ao receber do ministro do interior da França a tarefa de educar o menino 

selvagem de Aveyron, capturado na floresta de La Caune, no bosque de Aveyron, em 1797, 

com aproximadamente 12 anos de idade, chamado por Itard de Victor, isso em 1800, quando 

chega a seus cuidados, sendo imediatamente submetido a exames e avaliação feitos por Pinel, 

na época, o mais renomado psiquiatra da França. O diagnóstico dado é que se trata de um caso 

de idiotia irrecuperável e irreversível que impossibilitava o aprendizado (PESSOTTI, 1984; 

JUNNUZZI, 1992).  

 Contrariando Pinel, Itard acredita que Victor na verdade foi desprovido de recursos 

intelectuais e experiências sociais em razão do seu isolamento na floresta. Creditou que a 

insuficiência cultural era responsável pelo comportamento do garoto, e não um quadro de 

idiotia irrecuperável, dessa forma, através do treino, estimulação e ordenação de experiências, 

seria possível propiciar-lhe sociabilidade e/ou instrução capazes de alterar o estado atual do 

garoto. Para tal, elaborou um programa de ensino com uma metodologia avaliativa e 

pedagógica de educação para a criança com DM (MAGALHÃES, 2002; SOUSA, 2011). 

 Apesar da indiscutível contribuição da pedagogia itardiana à Educação Especial, 

Pessotti (1984) assevera que Itard julgou ter falhado em sua tarefa de educar Victor por ele 

não ter adquirido a habilidade da comunicação – utilizar-se da palavra – como meio para seu 

enriquecimento cultural, o que representava a finalidade, a meta última a ser alcançada por 

Itard para demonstrar o coroamento do garoto selvagem como pessoa civilizada, levando-o a 

renunciar seu método, mas não o objetivo de proporcionar autonomia intelectual para Victor, 

através de um método mais eficaz. 

 Em consonância com o trabalho de Itard, seu discípulo Seguin, deu prosseguimento, 

no século XIX, às ideias e práticas pedagógicas desenvolvidas para a educação de crianças 

“idiotas”, elaborando e propondo um método educacional de treinamento fisiológico que 

consistia na estimulação do cérebro através do uso de atividades físicas e sensoriais. Dessa 

forma, contribuiu na tarefa de dissociar a idiotia da doença mental, enfatizando que as pessoas 

que tinham essa condição eram como todas as outras, se diferenciando apenas do ponto de 

vista da ação cognitiva e da adaptação social (MIRANDA; 2003; PAN, 2008; SOUSA, 2011).  

Os trabalhos de Maria de Montessori (1870-1952), pedagoga e médica italiana 

especializada em neurologia, fundamentados nos estudos de Itard e Seguin, também 

enfatizaram a possibilidade da educação da pessoa com DM, sua hipótese era a de que o 

tratamento de crianças com DM devia ser mais pedagógico do que médico, colocando-a em 

ação, desenvolveu um programa de treinamento sistemático para estimular o potencial 
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criativo através da manipulação de objetos concretos (MAGALHÃES, 2002; MIRANDA, 

2003; PAN, 2008). 

O conjunto de mudanças em relação à concepção da DI e da possibilidade de 

educabilidade das crianças e jovens com essa condição, encontra seu apogeu no século XX, 

época em que houve ascendente continuidade da desconstrução e desmistificação do estigma 

da não aprendizagem da pessoa com DI, o que não aconteceu de forma igual em todos os 

países (SOUSA, 2011).  

Ainda no começo do século XX, L. S. Vygotsky, criticando as escolas especiais por 

empobrecerem o contato da criança com DI com a cultura, defendeu a perspectiva de que a 

educação de tais crianças com DI deveria ser realizada na escola comum, na busca de superar 

uma visão apenas socializadora de sua educação escolar (ROSSATO; LEONARDO, 2011; 

DIAS; OLIVEIRA, 2013). 

No Brasil, a história da educação do DI deve ser compreendida a partir de sua estreita 

relação com a história da educação brasileira, marcada por longos períodos de negação e 

restrição do direito ao acesso da população à escola. Enquanto a educação não se tornou fator 

condicionante de votos, instrumento de preparação e instrumentalização para atividades 

fabris, necessária, portanto, para a ideologização da massa de trabalhadores, assegurando o 

poder da elite brasileira, foi amplamente negada. Com isso, produziu-se uma sociedade de 

analfabetos, para se ter uma ideia, a população no Brasil em 1878 era de 9 milhões de 

habitantes, desses apenas 2% (175 mil alunos) eram escolarizados (JANNUZZI, 1992). 

Essa autora (1992) também comunga com o entendimento de que, diante desse cenário 

de desescolarização da população, a educação das crianças com DM em instituição escolar no 

Brasil permaneceu em completo descaso, as primeiras propostas de educação para esse 

público foram tecidas a partir do momento em que a organização da sociedade a demandou.  

As primeiras propostas de educação voltadas para crianças com DI no caso brasileiro, 

surgiram “[...] institucionalmente, mas de maneira tímida, no conjunto das concretizações 

possíveis das ideias liberais, que tiveram divulgação no Brasil no fim do século XVIII e 

começo do XIX” (JANNUZZI, 1992, p. 19).  

Durante o Império e boa parte da República, o Brasil era pouco urbanizado, ruralizado, 

escravocrata, formado por uma sociedade desescolarizada. Até o momento em que a elite 

pôde enviar seus filhos para estudar na Europa, e a educação popular não constituiu um 

elemento fundante para a subsistência e manutenção do sistema dominante, os pobres e 

despossuídos não tiveram acesso à educação escolar. Como afirma Jannuzi (1992, p. 20-21), 
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“acompanhando este desenrolar apagado da educação fundamental, a educação das crianças 

deficientes mentais encontrou pouca manifestação. Poucas foram as instituições que surgiram 

e nulo o número de escritos sobre sua educação”. 

A educação popular e, principalmente, a educação da pessoa com deficiência, não 

estavam no cerne das ações governamentais durante o Brasil Império, as deficiências mais 

visíveis como a auditiva e a visual foram as primeiras a serem atendidas14. Os DI acabavam 

englobados na grande massa de desescolarizados e analfabetos, de modo que até o fim desse 

período, duas instituições foram criadas para atender as pessoas com DI, provavelmente, 

casos mais graves que se tornavam claramente perceptíveis, de acordo com Jannuzzi (1992, p. 

23), “uma junto ao Hospital Juliano Moreira, de 1874, em Salvador (BA), e outra, Escola 

México, de 1887, no Rio de Janeiro. A primeira especializada e a segunda de ensino regular 

[...]. Ambas sob dependência administrativa do Estado”. 

Inicialmente, são médicos os primeiros profissionais a levantar questões pedagógicas 

voltadas para as pessoas com DI. Conforme afirma Jannuzzi (1992), não se tem registros de 

que eram esses educandos, o que se sabe é que durante o Brasil Império reinou um silêncio 

quase que absoluto sobre o DI.  

Jannuzzi (1992, p. 28) sinaliza que esses educandos: 

 

Eram provavelmente os mais lesados; os que se distinguiam, se 

distanciavam, os que incomodavam, ou pelo aspecto global ou pelo 

comportamento altamente divergente. Os que não o eram assim a olho nu 

estariam incorporados às tarefas sociais simples, numa sociedade rural 

desescolarizada. 
 

Na década de 1960, período de intensificação das lutas por parte da sociedade civil 

organizada, em busca de reconhecimento de direitos humanos, em especial com relação às 

denominadas minorias sociais, teve início, em oposição à escola especial, o movimento de 

integração social, que defendeu a urgente necessidade de integrar as pessoas com deficiência 

em todas as esferas da sociedade, sobretudo, na escola regular.  

Esse movimento alcançou mais visibilidade na década de 1970 na Europa, 

principalmente, conforme indica Magalhães (2011, p. 2), “nos países da Escandinávia, 

ganhando força nos EUA e Canadá”. A perspectiva da integração social postulava que não 

apenas as pessoas com deficiência seriam beneficiadas com a integração, mas toda a 

                                                           
14 É criado no período do Brasil imperial (1822-1889), o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, 

posteriormente intitulado na República de Instituto Benjamin Constante, e o Instituto Nacional dos Surdos-

Mudos, em 1856, mais tarde Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES). 
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sociedade. Foi caracterizada pela matrícula de alunos com deficiência em ambientes menos 

restritivos. Na escola regular, eles poderiam ficar nas classes regulares, desde que fossem 

capazes de se adaptar (OLIVETO; MANZINI, 1999). 

 Apesar dos avanços provenientes do movimento intitulado filosofia da integração, que 

possibilitou as pessoas com deficiência o acesso à escola regular, existiam limitações nesse 

modelo, haja vista não preconizar que a escola e todas as partes envolvidas deveriam se 

adaptar para receber os alunos com deficiência e lidar com suas demandas específicas. Na 

verdade, o que aconteceu foi apenas a integração deles ao espaço físico da escola regular, uma 

vez que os alunos com deficiência, em sua grande maioria, não eram alocados na classe 

regular com os alunos não deficientes, ficavam em classes a parte, denominadas de classes 

especiais. 

Janial e Manzini (1999) afirmam que a classe especial foi considerada por muitos 

estudiosos como um recurso segregativo que não contribuiu para o desenvolvimento das 

potencialidades do aluno. Além disso, demonstram que as individualidades dos alunos com 

deficiência foram colocadas de lado, em busca da normalização destes. 

Conforme ressalta Pan (2008, p.84): 

 

A expansão das classes especiais deu-se então, no Brasil, sob a justificativa 

da necessidade de avaliação e encaminhamento de crianças com deficiências 

mentais leves aos programas especializados, assim identificadas ao 

frequentarem salas do ensino regular. 

 

O sistema de avaliação para encaminhar os alunos da classe regular para a classe 

especial, segundo Janial e Manzini (1999), foi caracterizado por sua precariedade, alunos com 

DI e os que apresentavam problemas de aprendizagem e de comportamento, comumente eram 

encaminhados da classe regular para as classes especiais, sem levar em consideração se as 

práticas pedagógicas descontextualizadas colaboravam para o insucesso desses alunos. Nesse 

contexto, o fracasso escolar era atribuído unicamente ao aluno, desconsiderando, até mesmo 

sua realidade sociocultural.  

Magalhães (1997), por sua vez, evidenciou que muitas investigações durante a década 

de 1990 criticaram a classe especial para alunos com DI, que se tornou o refúgio para os 

supostos problemas de estudantes que, inclusive, não apresentavam, de fato, quadros de DI. 

Omote (1997) ressalta que o problema em si não estava no uso das classes especiais, e 

sim no uso incorreto desse recurso, que a priori representou uma importante conquista no 
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campo educacional, permitindo que crianças e jovens adentrassem no espaço da escola 

regular.  

Na filosofia da integração, os alunos com DI, a depender do nível de 

comprometimento cognitivo e adaptativo e do progresso no processo de aprendizagem, 

poderiam ser transferidos das classes especiais para as classes regulares, mas também podiam 

acabar voltando para o ensino especial.  

A perspectiva integracionista, no entanto, não solucionou o problema da segregação, 

haja vista criar verdadeiros guetos dentro da escola regular. Com o propósito de transformar a 

escola regular em um ambiente mais inclusivo para as pessoas com deficiência, surgiu na 

década de 1990, em contestação ao modelo da integração, o paradigma da inclusão.  

Esse novo paradigma vai muito além da inserção do estudante com DI na escola 

regular, estabelece que a escola e todas as partes envolvidas devem promover condições de 

aprendizagem e permanência do aluno com ou sem deficiência (s), sejam quais forem suas 

limitações ou dificuldades. 

Santos (2012, p. 942) evidencia que: 

 

[...] vale destacar que comportamentos desejados (por exemplo, atenção, 

escrita, leitura, uso dos materiais escolares, participação nas brincadeiras) 

dos alunos com deficiência intelectual são favorecidos pelo convívio com 

modelos de comportamentos de alunos sem a deficiência. Esse é um dos 

principais aspectos que justificam a educação inclusiva, em contraposição ao 

argumento de ser mais favorável o aprendizado de alunos com deficiência 

intelectual em salas de ensino especializado (e dedicado a eles) do que em 

salas de ensino regular.  
 

O paradigma da inclusão também está associado a uma preocupação mundial sobre 

acesso à escola e necessidades educacionais na contemporaneidade. A Declaração de 

Salamanca, por exemplo, que discute as necessidades educacionais especiais, norteia 

princípios e políticas educacionais inclusivas de vários países, inclusive do Brasil, que tem 

adotado diretrizes inspirado nesses princípios em vários documentos oficiais, embora não seja 

signatário da mencionada conferência (UNESCO, 1998; MAGALHÃES, 2011).  

Franco e Dias (2005, p. 6) afirmam que: 

 

A partir da década de 1990, com a realização da Conferência Mundial de 

Educação para Todos (1990) e com a Declaração de Salamanca de 

Princípios, Política e Prática para as Necessidades Educativas Especiais 

(1994), passou a vigorar a “era da inclusão”, em que as exigências não se 

referem apenas ao direito da pessoa com deficiência à integração social, mas 
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sim, ao dever da sociedade, como um todo, de se adaptar às diferenças 

individuais. 

 

A Declaração de Salamanca alerta sobre a urgência de combater as atitudes 

discriminatórias da sociedade em relação à pessoa com deficiência, e nos convida a assumir o 

compromisso de assegurar o direito à educação a crianças, jovens e adultos com deficiências, 

nas escolas regulares de orientação inclusiva; trata-se de alcançar uma educação para todos. 

Da segregação à educação inclusiva, a situação da pessoa com DI sofreu significativas 

modificações no âmbito da inserção social e escolar, garantindo-lhes o direito de serem 

matriculadas em escolas regulares, no entanto, as condições para a sua permanência e sucesso 

na escola não estão sendo asseguradas. Um dos entraves para tornar o ambiente escolar mais 

inclusivo é a dificuldade de proporcionar às pessoas com DI um percurso formativo em que 

suas interações com os alunos não deficientes não sejam pautadas na estigmatização de seus 

atributos.  

Conforme alerta Goffman (2012), o acesso à escola, em geral, possibilita o que 

denomina de aprendizagem do estigma que se materializarão na representação de situações de 

conflito entre as expectativas escolares e as prováveis impossibilidades em realizá-las por 

parte de alguns alunos. 

Pan (2008, p. 96) assevera que: 

 

[...] ao fazermos um balanço das conquistas da educação especial até o final 

do século XX, podemos afirmá-las em relação à educação das pessoas com 

deficiência intelectual. Mas não podemos encobrir uma história que, além de 

conquistas, apresenta-se com reincidentes de preconceitos. 

 

Investigações como as de Magalhães e Cardoso (2012), e Silva e Meletti (2014), 

revelam que a despeito do discurso da educação inclusiva e seu forte apelo ético, ela ainda 

ocorre de forma precarizada, pautada em modos estigmatizantes de conceber os alunos com 

DI. Desse modo, a microssociologia goffmaniana permanece um aporte importante para 

discussões conceituais no âmbito da Educação Especial. 

O processo de inclusão de alunos com DI na escola regular traz à tona debates sobre as 

possibilidades de ação e aprendizagem desses sujeitos. A DI é o quadro que mais desafia as 

práticas docentes e ações da atual configuração da escola regular.  

Sobre esse assunto, afirma Santos (2012, p. 945): 
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O constante desenvolvimento e a aprendizagem são possíveis em casos de 

deficiência intelectual, e a capacidade humana tem como característica 

intrínseca a possibilidade de mudança. Com práticas de ensino e estimulação 

próprias a cada limitação e a cada potencialidade do aluno com deficiência, 

torna-se possível atingir objetivos escolares fundamentais. O que não 

significa que o quadro de deficiência intelectual possa ser completamente 

revertido, dada sua determinação neurológica fundamental. 
 

A escola regular inclusiva deve promover condições de inclusão, ensino e 

aprendizagem de modo que todos sejam inclusos e beneficiados de seus serviços, para tanto, 

precisa considerar as demandas particulares de seus aprendizes, buscando maneiras de tornar 

o currículo acessível e adaptável; eliminar as barreiras arquitetônicas e fornecer formação 

continuada aos professores. Sem essas condições, muitos alunos serão apenas mais um 

número dentro da escola. 

Ao analisar a atual configuração do sistema escolar, Antunes e Glat (2013, p. 5-6) 

afirmam: 

 

Urge que o sistema escolar e o papel da escola na formação e na vida dos 

alunos com deficiência intelectual seja revisto. Se estes alunos estão 

avançando para as séries finais da Educação Básica, modificações são 

necessárias tanto na estrutura do sistema educacional quanto na organização 

do trabalho pedagógico do professor. 

 

Lima e Mendes (2011, p. 205) ressaltam que, “nesse contexto, vários mecanismos vão 

sendo criados com a finalidade de corrigir os atrasos e desvios, e pode-se afirmar que, o 

mesmo sistema que advoga promover a inclusão escolar do aluno com DI cria mecanismos 

para excluí-lo”.  

Os autores postulam que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

9394/96, no Capítulo V, dedicado à Educação Especial, no artigo 59, inciso II, assegura uma 

modalidade de certificação de conclusão do Ensino Fundamental aos que, em detrimento de 

suas deficiências não conseguem alcançar o nível de aprendizado exigido para a conclusão 

dessa etapa de escolarização.  

Essa modalidade de certificação, denominada de “Terminalidade Específica”, difere 

da “conclusão” do Ensino Fundamental. Por meio dessa modalidade, identifica-se o nível de 

conhecimento alcançado pelo aluno com deficiência que não alcançou as competências e 

habilidades esperadas nos que concluem essa etapa de escolarização. Os critérios utilizados 

para a avaliação do nível de conhecimento atingido pelos alunos para essa certificação, ficam 

a cargo da própria instituição de ensino, já que não são determinados na LDB nem na 
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Resolução nº 2/2001 do Conselho de Educação/Câmara de Educação Básica, que ratificou 

essa proposta.  

Lima e Mendes (2011, p. 205) advogam, ainda, que a terminalidade específica tem 

sido empregada principalmente como forma de certificar a escolaridade do Ensino 

Fundamental do aluno com DI, representando “uma forma oportuna de controlar o tempo de 

permanência do aluno com deficiência intelectual no Ensino Fundamental”. 

Ainda segundo esses autores,  

 

Para ser democrática e universal, como rezam os discursos oficiais, a escola 

precisa pensar outro tipo de relação do aluno com deficiência intelectual com 

o conhecimento e não permanecer engessada no que se acredita e que se 

determinou que ele devesse aprender. É preciso que as práticas educativas e 

a forma de avaliar considerem a pessoa em sua especificidade, possibilitem o 

acompanhamento acadêmico do educando ao longo de sua escolarização e 

realmente consigam descrever e analisar seu sucesso ou insucesso (LIMA; 

MENDES, 2011, p. 207). 

 

Trata-se de oportunizar condições de interações que permitam a constituição e 

afirmação da identidade dos alunos com DI não restrita unicamente à deficiência em si e aos 

impedimentos daí decorrentes, não superestimando suas potencialidades. 

Magalhães (2002, p. 4), a esse respeito, indica que: 

 

Algumas vezes, o que faz nascer a desvantagem do aluno com deficiência na 

escola não é o não ouvir, o não ver, mas o fato da escola não encontrar 

alternativas para adequar o processo de ensino-aprendizagem as 

peculiaridades destes alunos. A presença de barreiras arquitetônicas, 

atitudinais e pedagógicas podem levar muitos alunos ao descrédito social, ou 

seja, perpetuar uma perspectiva de não aprendizagem ao invés de fomentar a 

importância das diferenças no contexto escolar. 
 

Dessa forma, conforme ressalta a autora, é preciso organizar um trabalho pedagógico 

que leve em consideração as habilidades que o(a) aluno(a) com DI possui e crie estratégias de 

ensino que favoreçam a contextualização dos conteúdos e desenvolvimento de novas 

habilidades nos educandos. Para tal, é imprescindível o uso de adaptações curriculares pelos 

docentes, quando essas se fizerem necessárias.  

Santos (2012, p. 937), fortalece essa concepção ao (2012, p. 937) afirma que: 

 

A educação inclusiva assumiu fortemente essa responsabilidade de abarcar 

métodos e reflexões que possam garantir a todo e qualquer aluno o direito à 

educação formal (escolar), com o aluno que possui deficiência intelectual 

não é diferente, mesmo que as características próprias desse quadro impeçam 

a aquisição suficiente dos conteúdos propostos pelos programas curriculares.  



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

95 
 

Além da função de garantir o direito à educação formal, a escola inclusiva deve 

propiciar condições recíprocas de socialização e autoafirmação da autoimagem dos alunos 

com DI, e sobretudo de aprendizagem, levando em consideração que o ato de os inserir na 

mesma sala dos demais alunos na escola regular não é garantia de inclusão. 

Oliveira, Valentim e Silva (2013, p. 39) asseveram que: 

 

Garantir a Matrícula do aluno com deficiência na escola regular como um 

espaço de convivência, para desenvolver sua socialização, não se constitui 

como objetivo único de uma educação que deseja ser inclusiva. Esse pode 

ser o primeiro passo. A inclusão escolar só e significativa se proporcionar, 

além do ingresso, a permanência do aluno na escola com aproveitamento 

acadêmico, o que somente ocorrerá com atenção às suas particularidades de 

aprendizagem e desenvolvimento.  
 

Lima e Mendes (2011), ao realizarem uma pesquisa, com 24 familiares de alunos com 

DI matriculados no Ensino Fundamental em sete escolas comuns da rede estadual de 

Uberlândia/MG, sobre as percepções e expectativas em relação ao processo de escolarização 

de seus filhos com DI, constataram que, sequencialmente, as razões dos familiares para 

matricular os filho com DI na escola regular foram: para que pudessem aprender e se 

desenvolver de maneira geral; garantir-lhes socialização e, por fim, para que fossem 

alfabetizados. 

Quando indagados sobre as contribuições da vida escolar para os filhos com DI, Lima 

e Mendes (2011) relatam que a maioria das respostas indicava sequencialmente: Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), alfabetização e socialização. 

O estudo realizado pelas pesquisadoras revela a necessidade de ampliar o olhar sobre 

como está sendo realizada qualitativamente a inclusão de alunos(as) com DI na escola regular. 

A investigação das trajetórias dos estudantes com DI, realizada nesta dissertação, é um dos 

caminhos possíveis para alcançar essa demanda, haja vista permitir analisar como as vivências 

e interações no contexto escolar atravessam a construção da identidade desses alunos, 

impactando a forma como eles concebem a si próprios em termos de identidade.  
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4 VOZES DOS SUJEITOS DA PESQUISA: TRAMAS DA VIDA ESCOLAR DE 

ESTUDANTES COM DI 

 

 Organizamos os resultados da investigação empírica – após o processo de 

identificação das informações significativas para o objetivo da pesquisa através do conteúdo 

das verbalizações das entrevistas – em três categorias: a) Trajetórias escolares e de vida; b) 

Concepções de si e experiências de socialização na escola regular; c) Processos de 

escolarização na escola regular. 

Para essa organização, usamos a noção de carreira moral adotada por Goffman (2012, 

p. 41), assumindo a perspectiva teórica de que “as pessoas que têm um estigma particular 

tendem a ter experiências semelhantes de aprendizagem relativas à sua condição e a sofrer 

mudanças semelhantes na concepção do eu” [...]. 

Na primeira categoria descrevemos a trajetória escolar dos alunos com DI – sujeitos da 

pesquisa – a partir dos conteúdos da narração dos mesmos e de suas tias/mães, evidenciando 

que tais sujeitos constroem uma noção de si com base nas suas experiências e na interpretação 

social que fazem destas.  

Na segunda, elaboramos as subcategorias de análise – relacionamentos e 

estigmatização – triangulando os achados da investigação, com vistas a compreender de forma 

coletiva os processos de socialização e construção identitária vivenciados pelos sujeitos. 

 Por fim, na terceira, descrevemos as práticas pedagógicas de ensino, avaliação e os 

processos de aprendizagem na escola regular evidenciados nas falas dos sujeitos da pesquisa. 

 

4.1. TRAJETÓRIAS ESCOLARES E DE VIDA DE BRUNA, RAFAEL E JÚLIA15 

4.1.1. Bruna: “ficavam me chamando de doida, aí eu queria sair logo da escola”. 

 

Na busca pelos sujeitos da investigação, frequentamos um Centro de Educação 

Especial durante dois meses. Enquanto conversava com um grupo de três alunos, fui 

surpreendido por Bruna, ela me chamou e disse que queria fazer uma pergunta. Na ocasião 

não a conhecia, a garota frequentava o Centro de Educação Especial na segunda-feira, dia que 

não coincidia com os das minhas observações. Ela revelou-se bastante curiosa para saber o 

                                                           
15 Ver na página 37 o Quadro 3 – Idade, escolaridade e diagnósticos dos(as) alunos(as) com DI entrevistados. 
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que eu havia conversado com o seu namorado horas antes, questionando repetidamente se ele 

falava sobre outras meninas, se tinha me contado algo sobre estar interessado em alguém. Por 

mais que dissesse que não falávamos sobre isso, e explicasse que o assunto da nossa conversa 

era a escola, Bruna parecia duvidar, acreditando que escondia algo dito pelo seu namorado. 

Contou-me que era ciumenta e que ele já havia “aprontado” antes. 

Depois desse episódio dediquei mais tempo a observá-la; procurava motivos para 

conversarmos, a fim de poder conhecê-la melhor. A eloquência, a fala bem articulada e a 

capacidade de argumentação de Bruna chamaram a minha atenção. Aos poucos, outras 

características expressivamente marcantes se revelaram, de modo a evidenciá-la como uma 

jovem animada, falante, expansiva e que possuía uma ampla percepção de si. 

 Bruna, 26 anos, nasceu em Mossoró, cidade localizada no Estado do Rio Grande do 

Norte. Seus pais se separaram quando ainda era um bebê; aos três anos de idade, sua família 

mudou-se para Assú, na intenção de ficar mais perto dos parentes. A busca por melhores 

condições de vida e trabalho fez a mãe da garota tomar a decisão de mudar-se para a cidade 

de Natal; nessa época Bruna tinha quatro anos. Desde então, a garota, seu irmão, sua irmã, tia 

e mãe residem na mesma casa, localizada na Zona Norte. 

Sua mãe, 52 anos, é cozinheira e trabalha em uma casa de família. Com elas, vive a tia 

de Bruna, 45 anos, que se dedica desde a infância da garota a acompanhá-la na vida escolar, 

cuidando também dos serviços domésticos, decisão que tomou para ajudar a irmã que, devido 

ao trabalho, passa a semana fora de casa.  

Oportunamente, conheci a tia de Bruna no dia da festividade de São João. Na ocasião, 

enquanto as acompanhava até uma parada de ônibus, expliquei que estava frequentando o 

Centro de Educação Especial com a finalidade de selecionar alguns alunos(as) com DI para 

participarem de uma pesquisa. Em termos gerais, disse que realizaria sessões de entrevistas, 

nas quais os sujeitos iriam falar sobre sua trajetória escolar, procedimento ao qual uma pessoa 

da família de cada aluno(a) também teria de se submeter. 

Ao perguntar a Bruna se ela tinha interesse em participar da pesquisa, após ter 

explicado como seriam as entrevistas, ela ficou entusiasmada e indicou que gostaria. A garota 

acabou sendo selecionada, com base nos critérios de inclusão estabelecidos para os sujeitos da 

pesquisa16. Entrei em contato por telefone para informar que tinham sido selecionadas para 

participar da pesquisa; ambas se mostraram, novamente, bastante dispostas a colaborar. 

                                                           
16 Descritos no primeiro capítulo I, na página 34. 
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O primeiro encontro ocorreu na residência delas, onde todas as entrevistas foram 

realizadas. Na ocasião, apresentei o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo 

de autorização para gravação de voz e de confidencialidade. Estavam presentes Bruna, sua tia 

e sua mãe.  

Foi sugerido por sua mãe que a tia da garota seria a pessoa mais indicada para 

participar por ter acompanhado mais de perto a vida escolar de Bruna e também por ter mais 

disponibilidade de tempo. Procedemos dessa forma e agendamos a primeira sessão de 

entrevista. 

 As entrevistas foram realizadas no espaço de uma pequena área na casa de Bruna, na 

primeira sessão elas ficaram na presença uma da outra, sendo que cada entrevista foi feita 

separadamente. Nos demais encontros apenas a pessoa entrevistada ficou comigo durante a 

gravação. Com base no conteúdo da narração de Bruna e de sua tia, o texto que segue foi 

elaborado, onde é apresentada sua trajetória escolar.  

Bruna iniciou os estudos na Educação Infantil com cinco anos, em 1994. Esse período 

praticamente não é mencionado na narrativa das entrevistadas, sua tia apenas relata que a 

professora reclamava porque a menina era “inquieta”. Tinha um acentuado desvio no olho, 

chegando inclusive a fazer uso de um tampão. A família associou o comportamento da garota 

a essa condição, e não à presença da DI: 

 

Achávamos que ela era alvoroçada desse jeito por causa do olho dela, ela 

nasceu com um desvio no olho, mas nunca ninguém chegou e disse nada, a 

gente mesmo que foi percebendo que ela não era normal, pelas atitudes dela 

dentro de casa (42 – Tia de Bruna). 

 

Sua tia fala que pouco tempo depois de terem chegado de Assú vinham percebendo 

que a garota era diferente das outras crianças. Pergunto se ela começou a perceber essas 

diferenças em casa ou quando Bruna iniciou a vida escolar. Ela responde: 

 

Em casa mesmo, antes dela ir para a escola, já tínhamos percebido que ela 

não era uma pessoa normal, ela era diferente de outras crianças; era 

inquieta; não assistia televisão; fica cinco minutos e já se levantava; 

passava o dia todinho correndo dentro de casa; não ficava quieta (721 – Tia 

de Bruna). 

 

A sua tia segue explicitando como foi o processo de diagnóstico da garota, no qual se 

observa a busca por uma explicação religiosa para o seu quadro: 
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Um dia de domingo ela ficou querendo se bater, o corpo né, teve uma 

vizinha que disse à mãe dela que era algum encosto, sugeriu que a 

levássemos para uma casa de espírita. Como eu não sabia direito eu pedi 

que a mãe dela levasse, mas ela falava que isso era conversa. Minha irmã 

levou ela em uma determinada igreja, quando chegou lá não viu nada, a 

menina voltou do mesmo jeito. Nesse dia a gente achou que ela não era 

normal (731 – Tia de Bruna). 
  

Relata ainda a situação social da família na busca por uma explicação médica para a 

condição de Bruna:  

 

A mãe dela ficou desempregada, pagávamos aluguel, ela ficou desesperada, 

morávamos no Bairro X. Ela saiu do bairro até uma emissora de TV a pé 

para fazer um apelo, pediu um médico para saber o que a filha dela tinha. 

Naquele tempo um exame era muito caro, ninguém tinha condições de 

pagar, o SUS quando dava era uma vez no ano (741 – Tia de Bruna).  

 

No apelo ela pediu um emprego e um médico para a filha, ela achava que a 

filha tinha algum problema, mas não sabia o que era. Encaminharam ela 

para o médico, ela foi e fez um eletro, ele descobriu que ela tinha uma 

deficiência, foi de lá que começou tudo. Ele deu o encaminhamento para 

irmos direto para a escola especial A (751 – Tia de Bruna). 

 

Quando a mãe de Bruna recebeu o laudo médico com o diagnóstico de DI, em 1995, a 

menina tinha seis anos. O médico sugeriu que ela fizesse atividades que ajudassem no seu 

desenvolvimento, indicando a escola especial “A” como local onde poderia oferecer esse 

suporte.  

A tia de Bruna comenta como recebeu a notícia de que a garota tinha DI: 

 

Foi pela mãe, ela chegou e disse que Bruna ia tomar remédio controlado, 

depois disse que ela tinha uma deficiência mental, mas nem a mãe dela 

sabia direito o CID da doença, no laudo tinha deficiência mental. Passaram 

os remédios, logo no começo ela tomou Rivotril, depois foi fazendo outras 

consultas, pegando outros laudos (122 – Tia de Bruna).  

 

Quando ela foi crescendo foram aparecendo outras coisas, ela era muito 

agressiva, não dormia direito, assim foi descobrindo e passando outros tipos 

de remédios. Agressiva ela é, se você mexer e ela não gostar, ela parte para 

cima (132 – Tia de Bruna).  

 

Já fizemos de tudo para diminuir os remédios, quando pensa em tirar um, 

não dá certo ... volta novamente, é assim (142 – Tia de Bruna). 
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É importante ressaltar que a DI não é uma doença, portanto, não há prescrição de 

medicamentos controlados para pessoas com essa condição. O emprego de medicamentos 

pode acontecer quando a DI está associada a doenças como a epilepsia, situação de Bruna. 

Nesses casos, o uso de neurolépticos e anticonvulsivos pode ser prescrito pelo médico 

neurologista, profissional responsável pelo acompanhamento e terapêutica para controlar e 

impedir as convulsões. Também pode haver casos em que a DI é associada a outras 

deficiências ou a até mesmo à doença mental. Nesse último caso, faz-se necessário o 

acompanhamento psiquiátrico e o tratamento medicamentoso (SOUZA, 2012). 

Sobre o momento em que descobriu que Bruna tinha DI, sua tia fala:  

 

Eu fiquei muito triste, chorei muito, quem vai querer que uma pessoa tome 

remédio controlado? Dá uma tristeza, hoje poderia estar uma moça 

trabalhando, estudando, formada.... foi muito triste quando soubemos que 

ela ia tomar remédio para sempre (162 – Tia de Bruna). 

 

Pergunto o que aconteceu depois do choro: 

 

[Risos] depois do choro começamos a agir. O médico passou um 

acompanhamento, procuramos atividades para ela aprender as coisas e 

desenvolver, e não crescer uma pessoa dentro de casa sem saber de nada 

(182 – Tia de Bruna). 

 

O Médico disse: – ela tem capacidade, vai ser tudo lento, mas ela tem 

capacidade de aprender, ela vai saber falar, vai até chegar a fazer o que 

hoje ela faz, foi o que ele disse. Falou que teríamos que ter muita paciência 

e fé em Deus, porque ia ser tudo lento, mas que ela ia aprender (192 – Tia 

de Bruna). 

 

Crianças com DI devem ser estimuladas psicoafetivamente e socialmente de forma 

precoce e continuada, trabalho realizado inicialmente pela família e, que somado à 

intervenção educativa com atividades, dinâmicas, jogos, exercícios, e de outros recursos, 

fornece-lhes experiências e aprendizagens que otimizam o potencial de desenvolvimento 

cognitivo e de adaptação ao meio social, prevenindo, inclusive, défices secundários (REIS; 

PEIXOTO, 1999; REGINA; COSTA; 2015).  

Com o encaminhamento e o laudo em mãos, em 1996, fizeram a matrícula de Bruna 

na escola especial A. De início, foi acompanhada por uma equipe multiprofissional e 

participou de atividades de letramento e linguagem. Sua tia diz que ela tinha dificuldades de 

falar. Além do atendimento escolar, contou com um acompanhamento fonoaudiológico, 

complementado pelo atendimento psicológico realizado no posto de saúde e no Centro de 
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Educação Especial. Só em 2001, quando tinha 12 anos de idade, inicia o primeiro ano nessa 

escola especial que começou a frequentar em 1996. 

A tia de Bruna descreve a experiência que tiveram na escola especial A: 

Não tenho o que dizer, as professoras a aceitaram muito bem, no tempo 

dela, tratavam Bruna muito bem, eram professoras muito acolhedoras, não 

tinha diferença. E lá é misturado, não é só os especiais, lá é misturado com 

os normais. Quando a escola foi aberta era só com as pessoas especiais, 

mas hoje é misturado, às vezes eu digo que lá tem mais pessoas normais do 

que especiais, porque hoje elas acolhem as pessoas do bairro também (541 – 

Tia de Bruna). 

 

O tempo que ela passou na escola especial A foi bom, faz dezoito anos que a 

gente é de lá; o tratamento dela até hoje é bom, não tenho o que dizer não! 

(551 – Tia de Bruna). 

 

 Bruna também situa a sua entrada na escola especial A, onde cursou do 1º ao 4º ano 

(dos 12 aos 15 anos), como sendo o marco do início da sua vida escolar: 

 

Na primeira escola que eu estudei foi em uma um Associação de orientação 

aos deficientes, [...] (23 – Bruna). 

  

Nesse lugar, na escola especial A era mais legal que nas outras escolas (293 

– Bruna). 

 

A garota também fala da sua experiência na instituição e das oficinas que frequenta: 

 

[...] agora eu tenho aula só de dança, por enquanto que o meu professor de 

capoeira não volta, ele fez uma cirurgia, mas já tá tudo bem com ele. Por 

enquanto eu estou só na aula de dança, ele volta daqui a dois meses (83 – 

Bruna).  

 

Eu tava na aula de artes, aí tia ficou insistindo, [silêncio], eu tava na de 

artes, só que eu queria sair, tia ficava falando que eu ficasse que um dia ia 

conseguir desenhar, porque eu não sei desenhar; minha tia ficou insistindo 

pra mim ficar. Eu falei com a professora que eu queria sair, disse que era 

porque eu não estava gostando (93 – Bruna).  

 

Até agora o que eu estou gostando é da dança e da capoeira (173 – Bruna). 
 

Quando terminou o último ano do primeiro ciclo do Ensino Fundamental (com 15 

anos), em 2004, na escola especial A, Bruna foi matriculada em uma escola estadual para 

cursar a quinta série, em 2005, não deixando de frequentar as oficinas na escola especial A, o 

que faz até hoje. Essa transição é relatada como um período muito difícil, em que a garota 

teve de aprender a conviver com situações de não aceitação, por parte dos alunos, devido a 
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sua condição. Ela abandonou a escola antes de concluir o ano letivo, retornando em 2007 

(com 18 anos), para cursar a quinta série. 

 

Foi muita batalha para conseguirmos fazer o povo aceitar ela na escola. O que eu 

sei da escola é isso, foi difícil a vida dela na escola, muito difícil, mas a gente não 

desistiu, lutamos até hoje, até ela chegar ao terceiro ano (251 – Tia de Bruna). 

 

A tia da garota diz que teve discussões com muita gente nas escolas e que ficava triste 

e revoltada quando chamavam Bruna de doida: 

 

Bati boca com muita gente nos colégios que ela estudou, ficava muito triste 

mesmo, a minha raiva era de revolta mesmo, de chegar e ir para cima e 

mostrar que ela não é doida, que ela estava ali igual a todos (351 – Tia de 

Bruna). 

 

 A análise do trajeto escolar de Bruna nos permite apreender que a categoria social de 

pessoa com DI, da qual faz parte, apesar de dispor de direitos legais que asseguram sua 

inclusão na escola regular, ainda, são sujeitos a experiências escolares marcadas pela 

exclusão. Esse cenário que desafia o discurso da inclusão é consequência de sentimentos e 

ações da sociedade em relação a eles, sustentados em concepções e atitudes sociais 

depreciativas, construídas com base em uma perspectiva estereotipada da identidade das 

pessoas com DI, que faz com que sejam submetidas a diversas situações de discriminação que 

reduzem suas chances de vida.  

Bruna diz que ficou sozinha e isolada na escola regular porque as pessoas não queriam 

conhecê-la e estabelecer vínculos de amizade com ela. Atribui o modo como foi tratada – 

excluída e chamada de doida – ao fato de ter sido dito na escola, antes de sua chegada, que 

uma garota doida iria frequentar a instituição:  

 

[Silêncio] ... ah!, no primeiro estudei na escola regular, assim que eu 

cheguei já tinha uns meninos, no máximo uns dois meninos daqui da rua que 

já estudava lá. Eu acho, eu acho não, eu penso assim, que eles já chegaram 

lá na escola dizendo que ia chegar uma doida pra estudar lá. Foi no caso, 

quando eu cheguei lá. Eu fiquei sozinha, isolada! Ninguém queria me 

conhecer pra pegar amizade, foi daí que começou a me chamar de doida 

(333 – Bruna). 

 

A fala da garota revela, apesar do forte apelo ético do discurso da inclusão que já se 

fazia presente no contexto educacional, a dificuldade de aceitação dos que possuem atributos 

não comuns às categorias sociais que se espera encontrar na escola, principalmente quando 
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são atributos marcadamente estigmatizantes como a DI. Isso faz com que as experiências 

escolares de pessoas na condição de Bruna sejam pautadas por “impossibilidades”. 

 

Lá na escola eu também sofria bullying. Os meninos ficavam me chamando 

de doida, diziam que não era pra mim tá na escola, que o canto que era 

para mim tá era no hospício (111 – Bruna). 

 

 Em outro momento Bruna conta: 

 

Bom, lá na escola eu ficava triste porque os meninos chamavam eu de burra 

e de doida (24 – Bruna). 

 

Diante da dificuldade de aceitação que Bruna enfrentou na escola estadual, dos 

estigmas a ela imputados – “doida” e “burra” – pelos alunos, foi necessário a diretora 

organizar uma palestra e uma reunião, na tentativa de sensibilizar a escola sobre os direitos 

das pessoas com deficiência: 

 

Foi um ano muito difícil quando ela foi para o colégio estadual, mas ela foi 

aprendendo. Teve palestra, teve reunião, os pais foram à reunião, a diretora 

foi falando sobre as pessoas especiais, que eles tinham que aceitar, que 

eram leis do governo, que era para misturar as pessoas especiais com 

outras normais (81 – Tia de Bruna). 

  

Em sua vida escolar Bruna teve de lidar com a questão da “aceitação” – característica 

apresentada por Goffman (2012) como central na situação de vida dos indivíduos 

estigmatizados. Eles tendem a ter suas relações sociais, a exemplo de Bruna, assentadas em 

bases não recíprocas, nas quais as pessoas não lhes têm respeito e consideração, por 

ancorarem suas crenças no que julgam ser atributos que contaminam a identidade social de 

uma pessoa, no caso da garota o atributo depreciativo é a DI.  

É importante levar em consideração, ao analisar as reações de Bruna, as bases sobre as 

quais seus “contatos mistos”17 estão sendo estabelecidos, situação em que se está na presença 

física imediata ou na mera presença simultânea com um outro não deficiente. No momento 

em que Bruna estabelece interações na condição de pessoa com DI com alunos “normais” que 

não partilham do seu atributo diferencial e a concebem como desagradável, enfrenta 

diretamente as causas e os efeitos do estigma: 

 

                                                           
17 “[...] momentos em que os estigmatizados e os “normais” estão na mesma ‘situação social’, ou seja, na 

presença física imediata um do outro, quer durante uma conversa, quer na mera presença simultânea em uma 

reunião formal” (GOFFMAN, 2012, p. 22). 
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Lá na escola o professor fazia atividade no quadro, daí o professor 

perguntava a mim se podia apagar, os meninos diziam: – não, professor 

porque tem uma menina doida que ainda tá copiando. E essa doida é Bruna 

[silêncio/emoção] (21 – Bruna). 

Como afirma Goffman (2012), as interações dialógicas quando não estabelecidas em 

bases recíprocas, comprometem o feedback do intercâmbio social com os outros, resultando 

em ações como o autoisolamento, desconfiança, depressão, hostilidade, confusão e até mesmo 

a agressividade por parte das pessoas envolvidas: 

 

Eu sentia angústia, ia pro banheiro chorar. As meninas iam atrás, foi daí 

que as meninas começaram a pegar amizade comigo, foi se aproximando 

pra chegar perto de mim (433 – Bruna).  

 

Na hora que eu pedia pra ir ao banheiro eu dizia: – professor, me dar 

licença, posso ir ao banheiro? O professor perguntava se eu não estava me 

sentindo bem ou se estava passando mal, eu respondia que não estava me 

sentindo bem. Quando eu fui ao banheiro uma das meninas chegou e 

perguntou porque eu tinha saído da sala, eu disse que porque os meninos 

estavam me chamando de doida (443 – Bruna).  

 

As meninas foram me ajudar, perguntaram o que eu estava sentindo, eu 

disse que estava sentindo uma angústia porque os meninos estavam me 

chamando de doida [...] (453 – Bruna). 

 

 

Por volta dos dez anos, Bruna entrou no Centro de Educação Especial:  

 

No Centro de Educação Especial eu não me lembro qual foi o ano que ela 

entrou, ela passou uns três anos na primeira vez. Depois ela saiu, ficou 

afastada um ano. Vimos que ela estava com muito tempo livre e poucas 

atividades, o negócio dela é ficar se mexendo, não sabe ficar parada, não 

quer ficar em casa (601 – Tia de Bruna).  

 

A tia de Bruna diz que percebeu que sua sobrinha estava com muito tempo livre, e 

como a menina não gostava de ficar em casa ociosa, resolveu matriculá-la novamente no 

Centro de Educação Especial. Para isso foi necessário que a mãe de Bruna pegasse uma 

declaração com o médico solicitada pela Secretaria de Educação: 

 

A mãe dela foi atrás de uma declaração porque era preciso para entrar 

novamente no Centro de Educação Especial. Ela pediu ao médico e foi na 

Secretaria de Educação, lá eles também deram uma declaração para ela 

fazer a matrícula de novo; desse tempo para cá já vai fazer três anos (611 – 

Tia de Bruna). 
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Em 2011 Bruna concluiu o segundo ciclo do Ensino Fundamental na escola regular C, 

no ano seguinte foi matriculada no primeiro ano do Ensino Médio, na época já estava com 

vinte e dois anos. Sua tia sinaliza que a garota continuou tendo que lidar com problemas de 

aceitação quando iniciou o Ensino Médio, aos 23 anos, em 2012. A garota estudou as três 

séries na mesma escola (dos 23 aos 25 anos): 

 

Também foi muito difícil na escola regular V, mas graças a Deus teve umas 

pessoas lá, uma professora pedagoga que veio da Secretária de Educação, 

foi aí que foram ajudando Bruna. Falaram com os professores, pediram 

para eles terem mais cuidado na sala de aula com ela, para ajudá-la e falar 

com os alunos que ela era uma pessoa que tinha dificuldades e que eles não 

podiam isolá-la (131 – Tia de Bruna). 

 

 Na escola sua relação com os alunos foi marcada por conflitos, momentos de exclusão 

e situações em que foi obrigada a lidar com o estigma da DI. Na sua fala a vergonha se torna 

um fato central, o que pode ser observado quando exemplifica as situações em que riam dela 

quando lia em sala de aula: 

 

Bruna: O professor pedia pra mim ler, eu falava ao professor que eu não 

sabia ler porque eu gaguejava; só que o professor mandava eu ler, eu ficava 

com vergonha por causa dos meninos que ficavam rindo. O professor falava 

que eu lia melhor que os outros meninos e as meninas (562). 

Entrevistador: Hoje você sente vergonha de ler? (572). 

Bruna: Não (582).  

Entrevistador: Na escola por que você ficava com vergonha? (632). 

Bruna: Por causa dos meninos que ficavam rindo de mim (642). 

Entrevistador: Quando eles riam você lia mesmo assim? (652). 

Bruna: Eu lia mesmo assim, o professor comentava que eu sabia ler mais do 

que os meninos e as meninas (662). 

Entrevistador: Os meninos só riam ou eles falavam alguma coisa? (672). 

Bruna: Os meninos ficavam debochando de mim, dizendo que eu não sabia 

ler direito (682). 

Entrevistador: O que você achava disso? (692). 

Bruna: Eu sentia vergonha e saia da sala e ia dizer à diretora que eles 

ficavam rindo de mim. A diretora pegava e falava que não era pra eles 

ficarem rindo de mim, [...] ela falava que eu lia mais do que eles (702). 

Entrevistador: Eles riam só quando você lia, ou eles faziam mais alguma 

coisa? (712). 

Bruna: Porque eles me chamavam de burra também. Quando a professora 

ou o professor pedia pra mim ler lá na frente, eu falava que não ia ler. 

Quando o professor ou a professora me botava para ler com as meninas lá 

na frente, eu falava que não ia ler porque sentia vergonha dos meninos 

(722). 

 

Apesar de a trajetória escolar de Bruna ter sido marcada por dificuldades, constantes 

reclamações e desafios para mantê-la na escola, ela concluiu o terceiro ano: 
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Eles fizeram o ensino deles, ela chegou até o terceiro ano e terminou, mas 

foi muito difícil, não foi fácil tê-la na escola, foi muita coisa que aconteceu, 

muita reclamação (141 – Tia de Bruna). 

A tia de Bruna fala sobre as perspectivas de a garota concluir o Ensino Médio em uma 

escola regular: 

 

Graças a Deus, achávamos que ela não ia chegar até aonde ela chegou, mas 

com força e coragem, a gente foi mais longe do que imaginava. Com muita 

batalha, com muito não na cara, recebemos muitos não, mas não desistimos 

dela (161 – Tia de Bruna). 

 

Pergunto qual foi a maior alegria que sentiu na escola, Bruna afirma ter sido quando 

concluiu o Ensino Médio, em 2014, explicitou que se sentiu aliviada por saber que não teria 

mais que lidar com o problema da aceitação, ao menos na escola: 

 

Entrevistador: E na escola, qual foi a maior alegria que você sentiu? (1434). 

Bruna: Por ter terminando os estudos (1444). 

Entrevistador: Você ficou feliz de ter terminado os estudos? (1454). 

Bruna: É (1464). 

Entrevistador: Por que você ficou feliz? (1474). 

Bruna: Por uma parte porque eu não aguentava mais os meninos (1484). 

Entrevistador: Você ficou feliz em ter terminado por que você não 

aguentava os meninos? (1494). 

Bruna: É, por causa que eles ficavam me chamando de doida, aí eu queria 

sair logo da escola (1504). 

Entrevistador: Você gostava da escola? (1514). 

Bruna: Mais ou menos (1524). 

Entrevistador: Por que mais ou menos? (1534). 

Bruna: Porque lá era muito longe pra mim ir daqui pra lá a pé, às vezes 

quando eu ia, eu ia mais a pé do que com minha mãe e meu padrasto (1544). 

Entrevistador: Você ficou feliz em ter terminado os estudos por que a escola 

era longe e por que você não aguentava mais os meninos? (1554). 

Bruna: É (1564).  

Entrevistador: Você sente saudades da escola? (1574). 

Bruna: Não! (1584). 

Entrevistador: Por quê? (1594). 

Bruna: Por uma parte eu sinto falta, mas só pra visitar a diretora, alguns 

professores, somente isso (1604). 

Entrevistador: O que você não sente falta da escola? (1614). 

Bruna: Dos meninos (1624). 
 

Goffman (2012) afirma que o indivíduo estigmatizado em seus encontros com os 

“normais” pode apresentar um eu precário, exposto ao insulto e ao descrédito, vulnerável a 

situações de violência e abusos de variadas formas, com ou sem contato físico. Ao falar de 
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situações difíceis que Bruna enfrentou na escola regular, sua tia comenta sobre o episódio em 

que foi induzida ao abuso sexual, sem o toque físico:  

 

Teve uma escola que ela estudou que um vigia mandou ela ir ao banheiro 

tirar foto dela pelada e dar para ele. Não gostamos disso! Eu fui falar na 

diretoria e disse que se eles não fossem resolver isso eu ia procurar de 

outras maneiras. Ele quis negar, disse que era mentira, mas já tinha outras 

famas dele, ele saiu do colégio (401 – Tia de Bruna).  

 

Até hoje das coisas de colégio que a gente sabe de violência nunca teve, só 

teve o caso do vigia, e coisas de palavras, de apelidos, o que aconteceu foi 

isso (411 – Tia de Bruna). 

 

As pessoas com DI são vistas, geralmente, como indivíduos que não possuem 

maturidade, percebidas até mesmo como “eternas crianças” e “inocentes sexualmente” – 

estereótipos que contribuem para torná-las um grupo suscetível e vulnerável a práticas de 

abuso sexual por terceiros – em alguns casos ao relatarem à família casos de abuso, não lhes é 

dada credibilidade; a princípio, acreditam que estejam fantasiando uma situação que na 

realidade não existe (MAIA; CAMOSSA; BAURU, 2002; PAN, 2008; GLAT, 2009; 

ANTUNES, 2012). 

Sobre isso, Bastos e Deslandes (2012, p. 1038) advogam: 

 

O temor de um abuso procede, pois, mesmo que alguns autores admitam a 

inexistência de dados fidedignos que confirmem uma maior prevalência de 

abuso sexual em pessoas com deficiência intelectual, o grupo é 

particularmente vulnerável a esse tipo de violência. 
 

Bruna teve experiências com seu estigma na escola regular que resultaram em 

dificuldades de aceitação e violência. Quando indagada sobre o que acredita que deveria 

mudar na escola regular, evidencia que a forma como os alunos a tratavam foi a o que mais a 

incomodou:  

 
Entrevistador: O que você acha que deveria mudar na escola? (524). 

Bruna: O jeito dos alunos ao falar com as pessoas (534). 

Entrevistador: Você acha que o jeito que os alunos falam com as pessoas 

deveria mudar? (544). 

Bruna: Sim! (554). 

Entrevistador: Deveria ser como o jeito dos alunos falarem? (564). 

Bruna: Ajudando uns aos outros (574). 

Entrevistador: Você acha que isso não acontecia quando você estudava? 

(584). 

Bruna: Não! (594). 
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Bruna: [Silêncio] ... na escola algumas das alunas ajudavam. Já os meninos 

eram diferentes, tinha uns também que ajudavam, mais não era muito assim, 

só uns e outros não! (604). 

 

Quando inqueridas acerca da importância ou do papel da escola na vida de Bruna, 

ambas evidenciaram que o aprendizado da leitura foi um marco na vida escolar da garota: 

 

Entrevistador: Qual foi a maior contribuição da escola para a sua vida? 

(1633). 

Bruna: Agora você me pegou (1644). 

Entrevistador: No tempo em que você frequentou a escola, qual foi a coisa 

mais importante que você aprendeu? (1654). 

Bruna: Aprender cada vez mais a ler (1664). 

Entrevistador: Aprender a ler foi a coisa mais importante? (1674). 

Bruna: Foi (1684). 
 

A tia de Bruna comentou sobre o assunto: 

 

Ela aprender a ler e a escrever. Pensávamos que ela não ia chegar a isso, 

terminar da maneira que eles terminam o terceiro ano, já é uma felicidade 

porque a gente achou que ela não ia terminar nem o terceiro ano. Como 

íamos saber? (30A2 – Tia de Bruna). 

 

 A aprendizagem da língua escrita e da leitura são aquisições essenciais para 

desenvolver capacidades cognitivas e de assimilação de conhecimentos, indispensáveis ao 

processo de escolarização. A escola não pode se restringir a ensinar o mínimo aos estudantes 

com DI, sob alegação de que sejam incapazes de aprender e se beneficiarem do conteúdo 

escolar (ROSSATO; CONSTANTINO; MELLO, 2013). 

 É possível observar nos depoimentos da tia de Bruna que as expectativas quanto ao 

processo de alfabetização da garota eram baixas, visto que se evidenciou o seu tom de 

admiração pelo fato. Bruna, por sua vez, tinha clareza da importância da leitura para a sua 

vida. 

 A tia da garota sinaliza que apesar das adversidades nas interações sociais mistas na 

escola regular, a instituição permitiu a garota socializar-se: 

 

Foi na escola que ela começou a aprender as coisas e conviver com as 

pessoas. [...], hoje nas escolas estaduais ou em qualquer escola, a 

convivência das pessoas especiais é difícil, ela aprendeu muito a conviver 

com as pessoas e respeitar os colegas (272 – Tia de Bruna). 
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As interações entre Bruna e os alunos não deficientes ocorreram de forma precária em 

muitas situações no decurso de sua trajetória escolar. Apesar das condições degradantes em 

que parte significativa de suas interações foram processadas, o que fica longe dos ideais da 

educação inclusiva, a convivência social na escola regular foi imprescindível para a 

construção de bases importantes para desenvolver na garota as habilidades de participação e 

interação na vida comunitária.  

Privar jovens com DI dessas interações é sentenciá-los de forma antecipada e arbitrária 

a terem experiências sociais e educacionais que reduzem suas possibilidades de 

desenvolvimento (LITTIG et al., 2012). 

No caso de Bruna, dominar a língua escrita e a capacidade de ler, assim como ter 

desenvolvido um repertório de habilidades sociais e interpessoais, é visto com surpresa e 

satisfação por sua tia e, apontado, por ambas, como principal contribuição que a vida escolar 

lhe proporcionou. 

4.1.2. Rafael: “Ficava de cabeça baixa, ficava de [silêncio] não falava com ninguém lá no 

colégio”. 

 

 No período da observação exploratória Rafael chamou a atenção por ser um dos 

poucos que não tinha alguém da família o acompanhando ao Centro de Educação Especial, 

com autonomia de se deslocar de casa até a instituição, trajeto que fazia de ônibus todas as 

terças e quintas.  

Nas semanas seguintes continuei conversando com Rafael, rapidamente, 

estabelecemos um bom vínculo. Aproveitei essa proximidade para sondá-lo sobre suas 

impressões da escola onde estudava: “lá na escola eu não tenho muitos amigos, eles não 

querem falar comigo, gosto mais daqui do Centro de Educação Especial porque tenho meus 

amigos e minha namorada”18. O garoto também narrou situações frustrantes que enfrentou na 

escola, nas quais os alunos utilizaram termos pejorativos para se referir a ele, tais como 

“burro” e “doido”.  

Rafael é um jovem de 24 anos, nascido na capital do Estado do Rio Grande do Norte 

em 1992, vive em um bairro da Zona Leste, é o caçula de três irmãos, todos com DI. Seu pai é 

aposentado, e sua mãe cuida dos serviços domésticos. O garoto mora com a avó, pai e tia. 

Ele pode ser considerado quieto e reservado, possui uma boa organização perceptiva e 

uma linguagem expressiva, tem limitações de coordenação motora, especificamente, em 
                                                           
18 Fala registrada no Diário de campo do pesquisador. 
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relação à motricidade fina, gosta de passear pela cidade em seu tempo livre, ouvir música, 

ajudar na organização da casa e ensaiar apresentações de dança.  

Certo dia estava em um bairro da Zona Norte, quando me deparei com Rafael 

caminhando sozinho, sabia que ele morava longe do local onde o avistei, sendo necessário 

tomar dois ônibus até ali, realizando um trajeto de aproximadamente uma hora. Na ocasião o 

abordei e começamos a conversar, ele me disse que estava indo visitar a namorada e que 

habitualmente aos sábados sempre ia à casa dela e passavam a tarde juntos. 

Nesse dia Rafael sugeriu que caso as entrevistas viessem a ser realizadas com ele, 

poderiam ser feitas na casa da sua namorada, que também frequentava o Centro de Educação 

Especial e acabou se tornando sujeito da pesquisa. Diante da relação de empatia estabelecida e 

dos critérios de inclusão dos entrevistados que atendia19, o garoto foi selecionado.  

Restava conhecer sua tia e averiguar se também estava disposta a participar da 

pesquisa. Nosso primeiro contato foi por telefone, identifiquei-me como pesquisador e falei 

sobre a pesquisa, agendamos um encontro em sua casa para apresentar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização para Gravação de Voz. Ambos 

concordaram em realizar as entrevistas, combinamos que seriam feitas com Rafael no local 

sugerido por ele aos sábados, e que entrevistaria sua tia em sua residência. 

As entrevistas foram gravadas em um local reservado, estando apenas o entrevistado e 

o entrevistador, sem interferências externas. A opção por realizar as sessões de entrevista com 

Rafael na residência da sua namorada também se deu devido ao acesso e ao tempo de 

deslocamento, o que facilitou a condução da pesquisa.  

A vida escolar de Rafael começou cedo na Educação Infantil, ainda na década de 1990 

– período em que o discurso da educação inclusiva passa a ser difundido – assim como as 

experiências negativas que teve com o estigma da DI e os preconceitos vividos ao logo de sua 

trajetória na escola regular. 

O garoto tinha problemas de coordenação motora e possuía um ritmo mais lento. Sua 

tia lembrou de agressões físicas sofridas por Rafael na Pré-escola, em 1997 (quando estava 

com cinco anos), e que era uma criança muito quieta, sem reação diante das agressões a que 

era sujeito, até que um dia reagiu: 

 

Quando criança começou a ir para a creche. Quando ele estava na Pré-

escola, com cinco para seis anos, a professora relatou que ele era mais lento 

que os outros e que não tinha uma certa coordenação. Daí os meninos já 

                                                           
19 Ver capítulo I, página 34. 
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começaram a bater nele. Ele ficava quieto, até que um dia ele teve o dia dele 

de fúria, foi e derrubou o menino da cadeira. Desse dia em diante o menino 

nunca mais quis bater nele, acredito que seja porque ele tomou uma atitude 

(251 – Tia de Rafael). 

 A maneira como parte dos alunos o tratava pode ter sido motivada pela não aceitação 

das diferenças do garoto em relação ao restante da turma, situação que o deixava à margem do 

convívio social com os outros estudantes. A professora alertou a família do garoto sobre as 

dificuldades de coordenação motora e do ritmo mais lento do garoto, não fazendo associação 

à DI.  

A pouca visibilidade da DI em relação a outras deficiências está associada ao fato de 

normalmente ser na escola que as características diferenciais da pessoa com DI adquirem 

perceptibilidade e notoriedade, em relação ao que se considera esperado e normal no conjunto 

de expectativas escolares e sociais. Na maioria dos casos o pedagogo é quem orienta a família 

a fazer uma investigação com profissionais especializados em diagnosticar quadros de 

deficiência (JANNUZZI, 1992).  

Normalmente, quadros de DI leve e moderada são identificados quando as crianças 

avançam para as séries do Ensino Fundamental, período em que as exigências escolares, 

principalmente, o domínio da língua escrita e da leitura, passam a ser maiores e as atividades 

se tornam gradualmente mais complexas. Por terem um ritmo mais lento, as crianças com DI 

acabam se distanciando do nível de aprendizagem e de desenvolvimento dos demais alunos da 

turma (BATISTA, 2011). 

No caso de Rafael, diante das observações sobre o seu desempenho escolar, a família 

buscou o auxílio de um suporte especializado e iniciou o processo de investigação 

diagnóstica: 

 

[...] a mãe na época tomou a iniciativa de levá-lo para um Centro de 

Reabilitação Infantil onde ele iniciou o tratamento para crianças que tem 

dificuldades (271 – Tia de Rafael).  

 

É um tratamento com neurologista, com psicólogo, é um tratamento 

psicomotor (291 – Tia de Rafael). 

 

 O diagnóstico de DI e o laudo médico foram emitidos quando o garoto estava na 

primeira fase do Ensino Fundamental:  

 

Com um certo tempo, quando iniciou a fase do Ensino Fundamental e vimos 

que não tinha desenvolvimento, o médico deu o laudo. Depois fez um 
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tratamento e recebeu o laudo de outro médico. No Centro de Educação 

Especial o laudo foi emitido pela psicóloga (311 – Tia de Rafael). 
 

 Sua tia fala com naturalidade do caminho percorrido até o diagnóstico clínico de DI, 

estiveram envolvidos na atividade diagnóstica profissionais da área médica, tais como 

neurologista e psicólogo. Em sua narração percebe-se que o diagnóstico foi emitido com base 

em um processo de investigação minucioso, no entanto, não é mencionada a participação de 

uma equipe multiprofissional nesse processo. 

 Na sequência de sua interlocução conta como a mãe do garoto reagiu quando recebeu 

o diagnóstico de DI: 

 

Recebeu normal porque já tem outros casos na família, recebemos com 

naturalidade. É dar andamento à vida, continuar estudando, fazendo o que 

pode (331 – Tia de Rafael). 

 

 A negação do diagnóstico de DI – rejeição, silêncio e incredulidade – por parte da 

família que o concebe como anúncio de um destino fatalista e, o longo processo até a 

aceitação – momento em que inicia a fase da superação – não é observada no discurso da tia 

de Rafael, ela afirma ter recebido o diagnóstico com tranquilidade. A reação da tia do garoto 

pode ser resultado de uma maior familiarização com pessoas com DI, especialmente, com os 

irmãos de Rafael. 

 A DI torna-se um atributo estigmatizante que leva os que têm essa condição a serem 

estigmatizados, tendo suas chances de vida reduzidas, quando é interpretada como 

incongruente aos estereótipos criados para o que se julga ser o modelo de corpo produtivo em 

cada sociedade. Conforme advoga Goffman (2012), um atributo por si só não é honroso nem 

desonroso.  

A familiarização que a tia de Rafael tem com outras pessoas com DI na família, 

provavelmente a fez interpretar/significar o atributo da DI sob uma ótica não pautada na 

imputação da inferiorização da pessoa com DI, fazendo-a não receber o diagnóstico como 

uma sentença de um destino infeliz e incontornável. 

A tia do garoto se insere na categoria de pessoa que Goffman (2012) considera 

informada20, disposta a compartilhar o sentimento de que a pessoa com DI é essencialmente 

normal, apesar de seus atributos diferenciais. O fragmento da entrevista ilustra tal afirmação:  

                                                           
20 Indivíduos “[...] que são “normais” mas cuja situação especial levou a privar intimamente da vida secreta do 

indivíduo estigmatizado e a simpatizar com ela, e que gozam ao mesmo tempo, de uma certa aceitação, uma 

certa pertinência cortes ao clã” (GOFFMAN, 2012, p. 37). 
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Ele vai para a escola normal como outro aluno qualquer, vai no horário de 

uma e meia da tarde, de cinco e meia volta. Ao chegar em casa faz as 

atividades dele. No dia de prova demora mais, quando chega em casa já 

está escuro. Ele vai normal para a escola como um aluno qualquer (41 – Tia 

de Rafael). 

 

 A afirmação que ele frequenta a escola regular como um aluno “normal”, isto é, que 

apesar de certos limites sua condição não o impede de participar da rotina na escola regular e 

não acarreta implicações significativas em suas relações na escola, colocando o estigma como 

uma questão neutra, contém certas ambivalências. As narrativas de Rafael sobre a escola 

regular que frequentava, no primeiro decênio do século XXI, quando a entrevista foi realizada 

ilustram esses dados: 

 

Ficava de cabeça baixa, ficava de [silêncio] não falava com ninguém lá no 

colégio (864 – Rafael).  

 

Teve uma vez que o menino me chamou de doente [silêncio] (1281 – Rafael).  

 

Eu estava quieto lá aí vinham mexer comigo (1301 – Rafael).  

 

Tem umas horas que os meninos gostam de brincar, mas eu não gosto de 

brincadeira chata (140B1 – Rafael).  

 

Brincadeira chata de bater, de empurrar, de machucar, de pegar pelo 

pescoço da pessoa e pegar pelos braços, eu não gosto dessas coisas. E outra 

coisa também, de pegar pelas orelhas e fazer essas coisas também na orelha 

da pessoa. Não gosto dessas coisas! É um bocado de coisa que os meninos 

fazem lá comigo. Mas eu não mexo com eles, até mesmo porque são do meu 

tamanho, são grandes, né? (1421 – Rafael). 

 

Apesar da contundência da tia em normalizar a vida escolar do garoto, o discurso dele 

evidencia que as interações efetivas com os alunos não deficientes na escola regular são 

marcadas pela estigmatização, indicando a existência de uma interação reduzida – limitada 

pelo modo estereotipado como seus atributos diferenciais são significados – o que permite 

aferir que a inserção de pessoas com DI na escolar comum não é garantia de inclusão, nem de 

desenvolvimento do sujeito, haja vista esse se dá através do processo de interação. 

Faz-se necessário, portanto, para garantir a inclusão, além do direito legalmente 

assegurado – pelas atuais políticas públicas educacionais, no âmbito brasileiro – aos alunos 

com DI e com outras deficiências de frequentarem a escola regular, lançar bases para o 

convívio social recíproco entre os alunos e a comunidade em geral, começando com a 
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preparação para a aceitação da condição do aluno com DI (JANIAL; MANZINI, 1999; 

CHICON; SÁ, 2013). 

É importante ressaltar que no trajeto escolar o garoto também teve experiências sociais 

positivas – intercaladas com interações marcadas pelo sofrimento e exclusão – o que revela 

que apesar da recorrência de situações estigmatizantes vividas na escola, também houve 

momentos prazerosos, os quais lembra com satisfação:  

 

Agora eu não estudo lá na escola regular AC, agora é só os pequenos. Os 

meninos gostavam de mim, a gente jogava bola, teve um dia que eu fiz um 

gol, era um bocado de aluno da minha sala. Agora eu estou na escola 

regular S, no Centro de Educação Especial e no Curso (1522 – Rafael). 

 

Assim, na escola eu fico sentado, conversando com os meus amigos na hora 

do lanche, e, também eu vejo as meninas pular corda, os meninos brincar de 

jogar, como é aquele jogo que joga assim? De peteca, eu fico só olhando (43 

– Rafael). 

 

Em sua narrativa Rafael elenca motivos e situações que viveu na escola regular que o 

fizeram abandonar os estudos, tais como: a escola ser “chata”, a maneira como os alunos e os 

funcionários o tratavam e a discriminação. A seguir, alguns relatos que ilustram tal situação: 

 

Eu não queria continuar na escola, porque estava achando muito chato. Eu 

falei com minha tia, ela disse que eu tinha que ir pra escola para não perder 

minha carteira de andar de ônibus. Eu peguei e fiquei pensando, depois 

voltei de novo pra escola. Agora ela vai me tirar, eu vou estudar à noite na 

EJA, onde minha tia trabalha (1081 – Rafael). 

 

É, depois eu falei com minha tia para voltar de novo, depois ela me colocou 

de novo, foi isso (1101 – Rafael).  

 

Assim, porque tinha gente que mexia comigo na escola, eu não gostava. Me 

chamava [silêncio] (1121 – Rafael). 
 

Na sequência da sua interlocução conta: 

 

É porque eu não queria mais estudar. Minha tia disse: – por que você não 

quer mais estudar? Respondi: – é porque o vigia disse que eu ia me 

aposentar no colégio mesmo. Eu peguei e comecei a chorar lá no colégio. 

Depois dessa minha tia pegou e falou comigo, foi uns tempos aí que eu não 

queria mais estudar, queria sair do colégio porque era morgado e chato 

(1072 – Rafael).  

 

Foi, mas não foi só vigia, porque eu vi ele e a cozinheira, foi no ano passado 

isso que ele falou (1092 – Rafael).  
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A tia de Rafael afirma que o garoto pediu para não frequentar a escola regular e que se 

evadiu da escola: 

Ele não queria ir mais, aí eu percebi que ele estava se sentindo já adulto no 

meio de tanta criança, os meninos mais novos mexiam com ele, ficavam 

perguntando por que ele era mais velho e estava lá na sala, por que ele não 

tinha o mesmo desenvolvimento que eles. Então, isso chegou a incomodá-lo 

a ponto dele pedir para sair da escola (721 – Tia de Rafael). 
 

 Na percepção da tia do garoto, se sentia incomodado em estar na escola regular em 

uma sala com alunos mais novos do que ele, somado a isso, o fato de ele ser constantemente 

interrogado pelos alunos sobre o porquê de estar na sala com eles e ter um desenvolvimento 

escolar diferente. 

O garoto menciona que os alunos da sua sala de aula são mais novos que ele, no 

entanto, não diz que isso o incomoda, apesar de ter sido algo relevante, segundo sua tia, para 

fazê-lo querer sair da escola: 

 

É não, tem uns com dezoito anos, com dezenove, com dezessete, com quinze 

anos. Eu não né, eu tenho vinte e três anos (1562 – Rafael). 

 

 Na presença imediata com os alunos “normais”, Rafael enfrentou o que Goffman 

(2012) descreve como as causas e os efeitos do estigma, o que fica evidente quando a sua tia 

diz que “os meninos mais novos mexiam com ele”. Provavelmente, o garoto se sentiu 

inseguro em relação à maneira como foi tratado e identificado, o fazendo se sentir em 

“exibição”, situação desconfortante que o fez encarar o abandono escolar como uma “válvula 

de escape”, para não ter de lidar com contatos mistos com os alunos “normais”. 

 A decisão de continuar a estudar na escola regular foi motivada quase que 

exclusivamente pelo desejo do garoto em poder continuar a frequentar o Centro de Educação 

Especial, o que só seria possível se ele mantivesse o vínculo na escola regular:  

 

Foi aconselhado que ele ficasse, porque se ele saísse da escola perderia a 

vaga do Centro de Educação Especial e, ele gosta muito de lá. Eu até 

procurei saber se ele poderia continuar caso ele saísse da escola, porque se 

ele continuasse tendo a assistência ele saía de escola, mas tem que estar em 

sala de aula para poder frequentar (731 – Tia de Rafael). 
 

 Analisando a verbalização constata-se que a tia de Rafael optaria por retirá-lo da 

escola regular se ele continuasse a ter assistência no Centro de Educação Especial, mesmo 
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sem o vínculo com a escola regular, ela comenta inclusive que chegou a averiguar essa 

possibilidade e tentou colocá-lo em uma instituição especializada: 

 

Mandaram eu procurar a instituição X, mas ele não tem mais idade para 

entrar como aluno, ele entraria apenas para as oficinas, então eu não levei 

ele. Além disso, também teria que estar em sala de aula, se pegasse ele para 

a sala de aula com a idade que ele está, eu deixaria ele lá (741 – Tia de 

Rafael). 

 

 Em sua fala a tia do garoto revela insatisfação com a escola regular e dúvida quanto ao 

sucesso do sobrinho na escola, assumindo a defesa de que ele seria mais assistido e 

beneficiado se estivesse sendo escolarizado apenas entre seus iguais, com professores 

capacitados para desenvolver um trabalho pedagógico planejado e voltado para alunos com 

DI: 

 

Com relação à escola regular que recebe alunos com deficiência e os ditos 

normais, eu não concordo porque eles acabam não tendo a assistência de 

um professor que é preparado para estar em uma sala só com eles, com os 

deficientes. Fica o impasse dos ditos normais que levam à frente a escrita e 

a leitura porque sabendo ler vai saber escrever tudo que está no quadro e 

acompanhar o professor, e eles ficam passados para trás, porque o 

professor não tem um tempo ou uma preparação para acompanhá-los, com 

isso eles acabam se sentindo inferiores aos outros alunos (761 – Tia de 

Rafael). 
  

Dentre os vários desafios para que a inclusão de alunos(as) com DI na escola regular 

seja realizada de forma a oportunizar condições favoráveis de aprendizagem e socialização 

para esses educandos, são evidenciadas nas falas de Rafael e sua tia: questões pedagógicas e 

curriculares não abertas à flexibilização, processos de ensino e de aprendizagem engessados e 

interações sociais marcadas pela estigmatização.  

Tais desafios presentes na escola regular acabam por limitar a inclusão dos alunos com 

DI, caracterizando a escola como um espaço de exclusão, apesar da inserção desse alunado no 

ambiente da escola comum, levando muitos familiares – a exemplo da tia de Rafael – a 

desacreditarem da inclusão escolar, sob alegação de que não promove condições de 

aprendizagem e de interações sociais imprescindíveis à socialização e escolarização dos 

estudantes com DI.  

Nesse cenário de fragilidade em que se desenvolve a proposta de inclusão, a defesa da 

educação de pessoas com DI em escolas especiais acaba sendo promovida no discurso da tia 

de Rafael. Isso não pode ser entendido como uma alegação de que a proposta de inclusão deva 
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ser desmontada em defesa do retorno das escolas especiais, mas serve de alerta para que se 

investigue as reais condições de inclusão na escola regular, a fim de promover um 

aprimoramento das ações ligadas à inclusão escolar. 

Apesar dos desafios para a consolidação da inclusão, Rafael situa em sua verbalização 

a importância da escola regular. Ao fazer isso, recorrentemente, em sua descrição estabelece 

uma relação entre o modo que descreve sua escola – “morgada” – e a maneira como concebe 

o Centro de Educação Especial – com satisfação. Para ilustrar essa afirmação, serão 

apresentados trechos dos nossos diálogos:  

 
Rafael: colégio é muito bom, mas eu gosto mais do Centro do que do 

colégio (61). 

Entrevistador: Você gosta mais do Centro de Educação Especial do que da 

escola, por quê? (71). 

Rafael: Porque a escola é morgada, não tem nada pra fazer (81). 

Entrevistador: Você tem mais coisa para fazer no Centro? (91). 

Rafael: No Centro é melhor porque tem aula de dança e aula de letramento, 

essas coisas aí (101). 

Entrevistador: Hum, você faz aula de dança e de letramento? (111). 

Rafael: É (121). 

Entrevistador: Você faz mais o quê no Centro? (131). 

Rafael: Antigamente eu fazia aula de pintura, mas só que eu abusei, aí eu 

peguei e sai, porque estava muito chato (141). 

Rafael: Lá na escola só tem festa no dia das crianças, não, no dia das 

crianças não, assim no dia como São João, como nas outras festas do 

colégio. Lá no Centro é diferente da escola onde eu estudo (291). 
 

 Rafael volta a falar sobre os motivos que o fazem considerar a escola “chata”:  

  

Rafael: É chato, não tem passeio. Os meninos sempre reclamam que não 

têm passeio no colégio, só tem de manhã, pra criancinhas pequenas. Não 

tem para a gente não, só teve no ano passado quando eu estudava. Só um 

passeio, uma vez na vida. Depois dessa não teve mais (22). 

Entrevistador: Por que você considera a escola morgada? (32). 

Rafael: Porque é morgada, não tem nada para fazer. Assim, por exemplo, as 

meninas ficam só pulando corda, eu fico só olhando, depois vou para a sala, 

o intervalo lá é morgadão (42). 
 

Procurando conhecer mais os fatores que dão base à leitura que Rafael faz da escola, 

disse à sua tia que ele relatou nas entrevistas que as escolas onde estudou eram “chatas”, e que 

a “expressão “ a escola é chata” aparece na fala dele. Em seguida, pedi que avaliasse tal 

atribuição, feita por Rafael:  

 

Eu acho que a escola é chata no ponto de vista dele porque o professor 

escreve no quadro e ele não consegue acompanhar, então se torna chato 

porque ele vai na intenção de escrever. Acho que na mente dele seria para 
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ele fazer atividades como as do Centro, que é um tratamento, que é jogos, é 

dança, pintar um desenho, fazer uma atividade de artes. Na escola se torna 

chato porque ele só escreve (681 – Tia de Rafael).  

 

A tia do garoto também enfatiza o quanto ele gosta de frequentar o Centro de 

Educação Especial e sugere que isso acontece porque nessa instituição ele é respeitado e 

aceito:  

 

Tia de Rafael: Ele gosta muito do Centro, é a que ele mais gosta, nem 

precisa acordar ele, nem mandar ir, quando acordo ele já tem ganhado o 

mundo (111). 

Entrevistador: Rafael faz algum comentário em relação ao Centro? (121). 

Tia de Rafael: Ele gosta porque se sente respeitado pelos professores que 

têm carinho com ele, também se sente respeitado pelos alunos.  

Tia de Rafael: No Centro ele parece mais interessado quando tem passeio, 

quando tem aula de dança e festas que ele vai apresentar, tipo São João [...] 

(511). 
 

 No Centro de Educação Especial Rafael tem a oportunidade de ter uma vida coletiva 

com seus “iguais” – pessoas estigmatizadas que pertencem a sua categoria – e vivenciar 

interações mútuas com os membros de seu “grupo”, aumentando a probabilidade de ter 

contatos sociais em que não precise se preocupar com as respostas desagradáveis que pode 

provocar na situação social mista fora do seu grupo (GOFFMAN, 2012).  

Cabe ressaltar que o agrupamento com os iguais é importante para a construção da 

identidade pessoal, mas não deve assumir a tônica separatista de restringir as interações 

mistas com pessoas que não pertencem a seu agrupamento, através da distância física de 

espaços sociais em que possa ter essas interações – fundamentais tanto para a pessoa 

estigmatizada quanto para as pessoas ditas “normais”. 

Rafael representa uma exceção no universo de jovens com DI, que tendem a ser 

superprotegidos pela família, fazendo-os serem subjugados e reduzidos ao julgamento 

antecipado de que são desprovidos de potencial para gozar de autonomia para tomar decisões 

e ter independência de deslocamento. Esses estereótipos frequentemente limitam o potencial 

de desenvolvimento e maturação das pessoas com DI. O trecho de um diálogo da entrevista 

ilustra essa reflexão: 

 

Entrevistador: Quando você vai à escola e ao Centro, você vai com quem? 

(1154). 

Rafael: Vou só, eu e Deus. Vou com ele e volto com ele (1164). 

Entrevistador: O Centro é perto da sua casa? (1174). 

Rafael: Não, tem que pegar ônibus para ir lá (1184). 
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Entrevistador: Você sempre anda sozinho? (1194). 

Rafael: Assim, um dia eu fui ao shopping, eu me perdi. Eu fui perguntar ao 

homem onde era o caminho, eu ficava procurando a porta de sair, quase que 

eu me perdia, e me perdi mesmo! O homem me ensinou a saída, aí pronto, 

eu aprendi, fui e peguei o ônibus. (1204). 

Entrevistador: Tem mais algum canto que você vai sozinho? (1214). 

Rafael: Pra Zona Norte, na casa da minha tia, pra casa da minha 

namorada, também na Zona Norte (1224). 

Entrevistador: Seus amigos também andam sozinhos? (1234). 

Rafael: Tem uns que andam, tem outros que andam com a mãe [...] (1244). 

Entrevistador: Por que eles andam com a mãe? (1254). 

Rafael: Porque acham melhor andar com a mãe do que só (1264). 

 

Em consonância com as orientações presentes nos estudos de Glat (2009) e Mottobio e 

Lepri (2007) – indicam que um dos primeiros passos para garantir a participação da pessoa 

com DI na sociedade e criar condições para que possam ter a autonomia de deslocamento – 

Rafael é incentivado a assumir responsabilidades e dispõe de independência de deslocamento, 

assunto que já tinha sido reportado anteriormente: 

 

Para ir ao Centro foi uma necessidade, eu acho que ele tinha uns doze anos, 

não tinha quem o fosse deixar, ele não sabia andar só. Rafael escutava que 

não tinha quem o fosse deixar, como era do interesse dele ir, ele memorizou 

pegar o ônibus aqui na porta e descer no Centro, depois atravessar pela 

passarela para voltar, ele começou a ir só, ele aprendeu a ir só (411 – Tia 

de Rafael). 

 

Para ele ir à casa da namorada eu disse que iria ensinar uma vez, se ele 

queria namorar, [...] teria que aprender [risos], aí eu fui e levei ele, 

conversei com a família dela, ele aprendeu a ir só. Ele gosta de ir ao Show 

no Parque das Dunas e na Cidade da Criança, ele vai só, pega o ônibus 

aqui e desce na porta, também vai à casa da namorada (421 – Tia de 

Rafael). 

 

É, ás vezes quando quer ir só para ao Shopping ele vai, mas eu vou buscá-lo 

porque para voltar já fica um pouco mais difícil (441 – Tia de Rafael). 

 

Rafael ressalta que na escola regular, na qual cursava o sexto ano do Ensino 

Fundamental quando foi entrevistado no ano de 2016, inexistem diferentes possibilidades de 

expressões e práticas educacionais, ele se refere a atividades de lazer, esportivas e de caráter 

cultural, o que pode ser observado na interlocução que segue: 

 

Entrevistador: O que você acha que deveria ter na escola para ela não ser 

morgada? (52). 

Rafael: Chegou um policial escolar lá e disse que vai ter várias coisas: 

pular corda, futebol, bambolê pra meninas, e, vai ter vôlei também. Não tem 

essas coisas lá. Acho que vai ter queimada também (62).  
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Entrevistador: Quer dizer que se a escola tivesse mais esporte como futebol 

e vôlei, a escola seria melhor? (72). 

Rafael: Melhor e boa (82) 

Entrevistador: Ela seria melhor e boa? (92). 

Rafael: Isso, e não seria morgada (102) 

Entrevistador: O que mais você acha que deveria ter na escola? (112). 

Rafael: Um bocado de coisas: bateria para os meninos tocarem, muita 

apresentação. No ano passado eu apresentei lá, quando era minha 

professora, mas ela se aposentou (122). 

 

 A forma como concebe a escola e as mudanças que deveriam ser promovidas em sua 

concepção para fazer do espaço escolar um local prazeroso – de reconhecimento de diversos 

saberes, de possibilidades de expressões e linguagens – representa uma inquietação de 

diversos teóricos que se dedicam a investigar os desafios da escola no século XXI, a exemplo 

de Candau (2010, p. 12), que considera que “um dos desafios do momento é ampliar, 

reconhecer e favorecer distintos lócus, ecossistemas educacionais, diferentes espaços de 

produção da informação e do conhecimento, de criação e reconhecimento de identidades, 

práticas culturais e sociais”. 

4.1.3. Júlia: “os meninos ficavam olhando para mim, ficavam rindo de mim, riram de mim, 

todo mundo riu de mim no colégio que eu estudava”. 

 

 Passemos para o nosso último sujeito da pesquisa. Conheci Júlia em um Centro de 

Educação Especial durante a etapa da realização da observação exploratória da pesquisa, 

comecei a observá-la durante o intervalo, ela costumava ficar bastante tempo com Rafael, seu 

namorado – sujeito dessa pesquisa – e quem a apresentou-me. 

Rapidamente, começamos a estreitar a nossa relação, aos poucos a garota foi 

demonstrando mais confiança em falar de sua vida escolar, mas sempre com cautela, parecia 

querer evitar e se esquivar de alguns assuntos que a faziam rememorar situações que a 

incomodavam. A seguir, apresentamos um trecho da entrevista que ilustra essa assertiva: 

 

Entrevistador: Você já sofreu algum tipo de preconceito na escola? (813). 

Júlia: Não! Não (823). 

Entrevistador: Discriminação? (833). 

Júlia: Não! (843). 

Entrevistador: Já mexeram com você na escola? (853). 

Júlia: Não, mexeram não! [Silêncio] (863). 
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 Júlia é uma jovem de 20 anos, natural do Rio Grande do Norte, vive na capital do 

Estado, em um bairro da Zona Norte. Desde a infância reside na mesma casa, local onde as 

entrevistas foram realizadas. É primogênita de três filhas. Sua mãe tem 42 anos, trabalha em 

casa cuidando das suas três filhas e da avó de Júlia, que mora na casa ao lado. O pai de Júlia 

saiu de casa quando a garota ainda era um bebê; desde então cabe a sua mãe toda a 

responsabilidade pela criação das filhas. 

Júlia pode ser considerada uma jovem tímida. Em geral, não se concentra por muito 

tempo em um mesmo assunto ou atividade, o que a faz mudar constantemente o rumo da 

conversa. Tende a direcionar o diálogo – com alegria – para falar de seu namorado e 

apresentar os planos que compartilham de terminarem os estudos para poderem trabalhar, 

comprar uma casa e casar: 

 

Meu amorzinho vai trabalhar quando o curso dele e a escola terminar, ele 

vai trabalhar e vai ter nossa casa. Ele vai mandar construir uma casa pra 

gente casar e morar (32 – Júlia).  

 

Quando acabar meus estudar eu vou construir minha casa para morar só eu 

e meu amorzinho, se Deus quiser (37B1 – Júlia). 

 

Ressalta-se, ainda, a necessidade de atenção para compreender a sua narração, devido 

às restrições de linguagem e de articulação verbal. Entre suas atividades favoritas, está a 

dança, gosta de ouvir música e cantar embalada pelo som do seu violão, um de seus hobbies 

favoritos é desenhar e fazer cartinhas para o seu namorado.  

O início do contato com a mãe de Júlia foi no Centro de Educação Especial, o qual a 

jovem frequenta. Toda terça e quinta-feira, ela ia deixar a garota e ficava aguardando no pátio 

para poderem voltar para casa, nesse intervalo, conversava com outras mães que também 

aguardavam seus filhos que estavam nas oficinas. Aproveitei essas ocasiões para ver o 

interesse e a disponibilidade dela em participar da pesquisa, que foi bastante receptiva, 

mostrou-se aberta e se prontificou a colaborar.  

A primeira fala da mãe de Júlia na entrevista evidencia que as interações sociais 

mistas da garota com os alunos não deficientes é uma senda que limita a inclusão na escola 

regular: 

 

A vida de Júlia na escola é tranquila, não é aquela coisa que não tenha a 

inclusão, tem a inclusão, mas tem aquela rejeição dos alunos (21 –Mãe de 

Júlia). 
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 O fracasso em sustentar as normas e expectativas sociais, sejam físicas, cognitivas ou 

de outras ordens, podem resultar, a depender da forma como a sociedade as interpreta, na 

difusão de estereótipos imputados à pessoa destoante, tornando sua aceitação problemática.  

No caso das pessoas com DI, a escola aparece como um local em que mais facilmente 

o seu atributo diferencial vai adquirir acentuada visibilidade, além da intrusibilidade21, 

fazendo com que o aluno com DI experimente restrições nas relações e tenham suas 

trajetórias marcadas pela rejeição, sofrimento e exclusão. A situação a seguir ilustra essa 

afirmativa:  

 

Lá na escola regular M me chamaram de gorda e feia do mundo, os meninos 

ficavam olhando para mim, ficavam rindo de mim, riram de mim, todo 

mundo riu de mim no colégio que eu estudava. Os meninos ficavam rindo de 

mim e me chamando de gorda e feia do mundo, isso é bullying, [...] ficar 

chamando a pessoa desse jeito (561 – Júlia). 

 

 Júlia tinha cinco anos e meio quando sua vida escolar começou, no Jardim de infância, 

em 2001, período posterior à disseminação do discurso da educação inclusiva, e da 

implementação da LDB nº 9394/96, bem como da Política Nacional de Educação Especial 

(MEC/SEESP, 2001). Na época a Educação Especial já se caracteriza como uma modalidade 

de ensino transversal a todos os níveis de ensino, com caráter complementar e suplementar, e 

não substitutivo, a ser ofertada no ensino regular. 

A mãe da garota informou ter evitado a escola pública porque Júlia se assustava 

facilmente, além disso, a descreve como uma pessoa que não sabia se defender, características 

que a faziam acreditar que seria perigoso matriculá-la em uma escola pública. Esse receio era 

intensificado quando ouvia outras mães falarem que nas escolas públicas as crianças eram 

agressivas entre si. Há, portanto, uma visão negativa das instituições públicas como espaços 

violentos e pouco acessíveis para crianças como Júlia. 

 A mãe de Júlia conta sobre a entrada de sua filha na escola: 

 

Ela começou com cinco anos e meio de idade estudando em escola 

particular, do Jardim I, II e III ela foi para o Pré, depois foi para a primeira 

série com oito anos. Eu coloquei ela no colégio público quando já estava 

maior, coloquei ela e a irmã na escola regular α, foi o primeiro colégio 

público que ela estudou (181 –Mãe de Júlia). 

 

                                                           
21 Termo conceitualmente trabalhado por Goffman (2012). 
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 Sua mãe fala que começou a perceber certas dificuldades de aprendizagem de Júlia na 

escola, mas não sabia de sua condição de pessoa com DI. Quando a menina estava com seis 

anos, a mãe passou a entender que seu desenvolvimento não era normal. Sobre esse período 

sua mãe diz: 

Quando eu ia ao médico, ela com seis anos e meio para sete anos, íamos 

para o pediatra, ela tinha medo, gritava quando via a injeção. Os pediatras 

falavam que não era normal ela sentir esse medo, perguntavam se ele 

sempre tinha medo, eu falava que sempre ela tinha de zoada, disseram que 

não era normal, que eu deveria procurar uma psicóloga (521 – Mãe de 

Júlia). 

 

Só que na minha cabeça Júlia não tinha nada, achava normal criança ter 

medo, só que Júlia foi crescendo e eu fui vendo, quando ela chegou perto 

dos oito anos de idade, eu disse: – como os médicos me orientaram e ela 

está crescendo, já vai fazer oito anos e continua assim, aí eu fui (531 – Mãe 

de Júlia).  

 

O primeiro atendimento dela foi em um Centro de Reabilitação Infantil, 

onde ela passou cerca de dois anos, me encaminhavam sempre para outros 

médicos, a psicóloga encaminhou ela para o neuropediatra, solicitaram uma 

ressonância magnética. Depois de seis meses que tinha dado entrada na 

Secretaria de Saúde saiu; quando eu mostrei a médica, ela disse que Júlia 

tinha um atraso no [...] tem um nomezinho. Também mostrei à psicóloga, fui 

encaminhada para o psiquiatra, foi diagnosticado esse desvio que ela tem, 

eu não sei falar direito, só os médicos sabem [risos]. Foi assim que foi 

descoberto que ela tem essa dificuldade (541 – Mãe de Júlia). 

 

Interessante observar que o quadro de Júlia foi detectado apenas quando tinha oito 

anos de idade e que afora o suposto medo a mãe não relatou nada associado a um possível 

caso de DI. A reação da mãe de Júlia – descrédito e rejeição – a indicação pediátrica de levar 

sua filha para fazer uma avaliação psicológica, revela que a princípio negou a ideia de que o 

“medo intenso” da menina demandasse uma investigação detalhada por um profissional, 

acreditando que com o tempo tudo iria se resolver.  

Só buscou o suporte psicológico ao constatar que a garota estava crescendo e 

continuava apresentando o quadro. Ao levá-la ao serviço psicológico, foi encaminhada para o 

neuropediatra – realizou exames para aprofundar a investigação – o diagnóstico e o laudo 

médico indicaram que a garota tinha DI.  

A possibilidade do filho sonhado pelos pais ter uma “deficiência” – descoberta no 

nascimento ou durante o desenvolvimento da criança – geralmente é traumatizante para a 

família. Montobbio e Lepri (2007, p. 50) advogam que “na fase inicial prevalece, quase 

sempre, uma resposta de desorientação, incredulidade e negação”, ressaltando que após a fase 

da negação pode ocorrer a fase da raiva e indignação, marcada pelo desespero e procura de 
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um alvo para a fatalidade, “nesse estágio é ativada uma espécie de retrospectiva, uma 

tentativa de voltar atrás no tempo”. A mãe de Júlia comenta sobre a busca do diagnóstico: 

 

Quando foi descoberto fui para outras coisas, aí vem psiquiatra, queria 

saber o porquê de ter acontecido isso, perguntou muitas coisas, perguntou 

se o meu marido era o pai dela, eu falei que não porque quando ele me 

conheceu eu já estava grávida, falei que o pai dela é meu primo, ele me 

encaminhou para uma geneticista (551 – Mãe de Júlia). 

 

Eu fui e marquei o geneticista, uma outra psiquiatra também tinha pedido, 

quem aprofundou para mim saber como tudo começou foi a psiquiatra de 

um Centro de Atenção Psicossocial. Fui na geneticista de um Centro de 

Reabilitação Infantil, me fizeram todas as perguntas sobre o pai dela, 

disseram que era devido ao grau de parentesco, poderia ser, mas não foi 

pelo grau de parentesco, foi pela falta de oxigenação (561 – Mãe de Júlia). 

 

Quanto à escolarização, a mãe de Júlia comenta: 

 

Na parte das reclamações que ficava chato, ela era toda hora chamada na 

secretaria, porque Júlia tinha feito não sei o quê com alguém, porque ela 

tinha batido em alguém. Eu falei que Júlia não tinha defesa, mas isso era 

uma defesa dela, né? Se ela recebia uma agressão fosse verbal ou física, era 

a reação dela diante das dificuldades dela, lógico que ela ia ter uma reação, 

ela não é uma pessoa que tem uma deficiência física que não possa se mexer 

(32 – Mãe de Júlia). 

 

As pessoas que pertencem a uma categoria social depreciada e desvalorizada, condição 

que as pessoas com DI partilham, são mais propensas a serem alvos de atos discriminatórios, 

manifestos na rejeição verbal; evitação; discriminação implícita e explícita, julgamentos; atos 

de exclusão e desigualdades; ameaças e ataques reais (PEREIRA, 2012). 

A primeira experiência de Júlia (com oito anos) em uma escola pública, em 2004, foi 

descrita como tendo sido marcada pelo sofrimento e pela discriminação:  

 

Na escola regular α não deu certo, quando eu chegava lá sempre tinha 

reclamação que alguém tinha batido nela, aí ia pra direção, a diretora 

conversava com os alunos e com os pais, aí tudo bem. Passa uma semana, 

eu chego no colégio é Júlia está com um galo na testa porque alguém 

empurrou ela; aí lá vai pra direção novamente, passa mais uma semana 

Júlia é trancada dentro do banheiro ou ela se trancou dentro do banheiro e 

não soube abrir (191 – Mãe de Júlia).  

 

Ela pediu para ir ao banheiro em horário de aula, a professora percebeu 

que ela estava demorando e foi atrás dela, encontrou Júlia presa no 

banheiro. Acho que não foi ninguém que trancou Júlia, ela deve ter entrado 

no banheiro e não ter conseguido abrir aquelas travas que são por dentro, 
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ela travou e não soube destravar, a professora chamou uma pessoa lá do 

colégio, foram e conseguiram tirar ela. Depois teve mais arenga, no ano 

seguinte eu fui e tirei ela da escola regular α e coloquei ela em outro colégio 

particular, judiavam demais com ela! (201 – Mãe de Júlia). 
 

 Júlia também comenta sobre o episódio em que ficou presa no banheiro: 

Eu estudava na escola regular α, eu fiquei trancada no banheiro. Aí eu tô ali 

ao lado das meninas tudinho no colégio, eu estava brincando, os meninos 

me chamaram, aí eu fiquei presa lá no banheiro (91 – Júlia). 

 

Eu não gostava lá da escola regular α que eu estudava. Eu estava no 

intervalo, os meninos mexeram na porta, os meninos me trancaram no 

banheiro, me trancaram! Eu pedia socorro! Socorro! Socorro! Eu não saía, 

não conseguia nem abrir a porta (661 – Júlia).  

 

Eu não aguentava, queria sair! Eu pedia socorro! Socorro! Eu quero sair! 

Eu não conseguia sair, eu chamava a professora, eu ficava passando mal ali 

(2492 – Júlia).  

 

Fiquei presa no banheiro, fiquei com medo lá dentro, fiquei com medo, 

chorei muito! Fiquei só (723 – Júlia). 

 

 Pergunto por que a prenderam no banheiro, ela conta: 

 

Por causa do intervalo, no intervalo, no recreio, ficava no recreio ali é ... 

[silêncio], aquele colégio, esquece! Esquece aquele colégio, esquece! (2512 

– Júlia). 

 

 Seguimos falando do episódio do banheiro, aproveito para perguntar por que ela quer 

esquecer o colégio onde aconteceu essa situação, segue o diálogo: 

 

Júlia: Porque é ruim que só (2532). 

Entrevistador: Era ruim lá? (2542). 

Júlia: É ruim que só (2552). 

Entrevistador: Por que era ruim lá? (2562). 

Júlia: Porque era cheio de alunos bagunceiro quando eu estudava (2572). 

Entrevistador: Ah! E os professores? (2582). 

Júlia: Eram muito ruins aqueles professores (2592). 

Entrevistador: Os professores eram ruins também? Por quê? (2602). 

Júlia: Eram muito chatos (2612). 
 

 Todas as menções que Júlia faz do período em que estudou na escola regular α (de 

2004 até 2005, dos 8 aos 9 anos) parecem marcadas por uma sensação de não pertencimento 

ao espaço da escola regular, expresso quando diz querer esquecer tal escola.  

Sua fala – carregada de emoções – evidencia situações estigmatizantes e a vivência da 

discriminação explícita a que foi submetida – evidente com alegação de ter sido trancada no 



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

126 
 

banheiro pelos meninos – o episódio pode ser encarado como um indicativo de preconceito e 

de aliciação de comportamentos e atos discriminatórios dos alunos “normais” nos contatos 

que estabeleceram com Júlia, os levando a tratá-la de forma injusta, possivelmente, em 

decorrência dos estereótipos que orientam suas ações sobre as pessoas na condição de Júlia.  

Dentre os impactos negativos que a não aceitação social na escola e a discriminação 

podem provocar na vida dos indivíduos que têm experiências pessoais com essas práticas, 

estão – de acordo com Reis e Peixoto (1999) – a fragilização da autoestima, depressão, 

agressividade, desinteresse, abandono da escola e o isolamento, levando a vítima a depreciar a 

imagem que faz de si:  

 

Júlia: Eu não faço nada na escola, eu fico só sentada, sozinha (523). 

Entrevistador: Você gosta de ficar sozinha na escola? (573). 

Júlia: Sozinha, sozinha ... eu fico no intervalo com minha mãe (583). 
 

Pergunto se teve alguma coisa de ruim que aconteceu na escola, ele conta: 

 

De ruim, foi os meninos que me chamavam de gorda e feia do mundo dentro 

da escola, chamava! Chamava não sei o que, gorda e feia do mundo (1183 – 

Júlia). 

 

Pergunto se a chamavam mais de alguma coisa, ela comenta: 

 

Não! Chamavam palavrão dentro da escola, não sei o quê, não sei o quê, 

falando palavrão, eu não gosto de palavrão! (1203 – Júlia). 
 

Como afirmam Montobbio e Lepri (2007, p. 22), “toda modalidade relacional tem 

consequências, porque contribui, por meio do espelhamento, para a construção de si, e, mais 

em geral, da identidade da pessoa com deficiência”.  

Como veremos mais à frente, quando formos tratar dos processos de socialização dos 

entrevistados no ambiente escolar, Júlia teve grande dificuldade em administrar as situações 

em que era estigmatizada por não corresponder às autoexigências e padrões de peso e beleza. 

Ela não tem clareza da discriminação pela deficiência ou prefere não fazer menção à 

deficiência, afastando uma temática que lhe parece ser desagradável: 

 

Entrevistador: Teve mais algum nome que chamavam com você na escola 

que você não gostou? (424). 

Júlia: Não, teve não (434). 

Entrevistador: Chamaram você de doida na escola? (444). 



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

127 
 

Júlia: Não [silêncio] (454). 

Entrevistador: Você já viu os alunos chamando alguém de doida na escola? 

(464). 

Júlia: Não, eu acho que não (474). 

Entrevistador: Você nunca viu? (484). 

Júlia: É, não (494). 

Entrevistador: Você já viu os alunos chamando alguém de burro na escola? 

(564). 

Júlia: Não, não tem isso não (574). 

Entrevistador: Você nunca presenciou alguém sendo chamado de burro na 

escola? (584). 

Júlia: Não (594). 

 

Contudo, sua mãe relata, visivelmente, situações de estigmatização explícitas relativas 

à sua condição de DI, a garota era chamada de “doida” e “burra” pelos alunos na escola e 

excluída de interações sociais em virtude das expectativas normativas que não cumpria: 

 

Ela ficava repetindo as coisas que ela via e escutava falar, como ela já falou 

aqui na entrevista que ela sofria bullying, dizia que chamavam ela de feia, 

de gorda, até de doida, não sei se ela já falou isso na entrevista, falavam 

isso. Ela fica chateada, não tem quem goste disso, ela escuta, ela sabe (132 – 

Mãe de Júlia). 

 

Diante das restrições impostas pelas perspectivas e avaliações negativas de seus 

atributos, Júlia passou a autodepreciar seu corpo e desenvolveu uma autoestima fragilizada, 

sua resposta diante da não aceitação, foi tentar eliminar o atributo que encarou como sendo a 

fonte se seus problemas22. Sobre essa questão, Goffman (2012) assevera que uma das 

respostas da pessoa estigmatizada a situações desconfortáveis que experiência devido a sua 

condição, é tentar corrigir diretamente o que considera ser a base objetiva de seu defeito. 

No caso de Júlia, ela buscou atividades que a ajudassem a emagrecer, conseguindo o 

efeito desejado, mostrando, ainda, aversão à possibilidade de aumentar de peso. Revela, 

assim, ter incorporado ao seu discurso a maneira como foi representada socialmente na escola. 

A experiência escolar da garota foi marcada por mudanças constantes de escolas, 

oscilando entre a rede de ensino privada e a rede de ensino pública, resultado da tentativa de 

sua mãe de encontrar uma escola em que pudesse ser incluída de forma mais acolhedora e 

desfrutar de uma convivência plena que lhe assegurasse o bem-estar. Nesse sentido, há uma 

explicitação de processos discriminatórios vivenciados pela garota no contexto da escola 

pública. 

                                                           
22 Retratou, em momentos à parte das entrevistas, que começou a fazer musculação e ginástica na academia, com 

a finalidade de perder peso. Constantemente, Júlia evidencia a preocupação em relação ao seu peso. 
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A mãe de Júlia conta:  

 

A irmã dela ficou em colégio público e Júlia foi para o particular. No 

colégio particular, o último foi um colégio evangélico, a escola regular β, 

onde ela foi muito bem recebida (211 – Mãe de Júlia). 

 

 Júlia comenta que estudou (dos 10 aos 11anos) na escola regular β, onde cursou o 3º e 

4º ano. Pergunto se era bom nessa escola, Júlia relatou atividades extracurriculares como as 

mais relevantes, o que evidencia que as aprendizagens de conteúdos curriculares são 

consideradas como algo que fica em segundo plano: 

 

Era, que eu estudava, tinha caratê, tinha handebol, balé, tinha. Eu estudava 

na escola regular β, tinha uma piscina, eu já entrei dentro da piscina (582 – 

Júlia). 

 

Fazia natação, fazia handebol, eu tenho uma meia grande ali guardada 

[aponta em direção ao seu quarto], eu fazia handebol na escola, eu fazia 

balé e também fazia caratê, sabe? Eu fazia caratê. Aí pronto (602 – Júlia). 

  

A garota saiu da escola privada em 2007 e foi matriculada em 2008 em uma escola 

regular pública, para cursar o 5º ano. Sua mãe fala sobre essa mudança: 

 

Como eu disse, no colégio público tem essas arengas, falta de educação. Em 

colégio particular as pessoas são mais educadas, tem umas que não são, 

mas é melhor. Depois coloquei Júlia no colégio público novamente, ela ia 

crescendo e eu ia vendo se já tinha capacidade de ficar, se tinha algum tipo 

de defesa no colégio público, aí eu coloquei na escola regular γ (221 –Mãe 

de Júlia). 

 

 A fala da mãe da garota sinaliza, como veremos mais à frente em outras narrativas, 

que a imagem que elaborou de Júlia para si é de uma jovem frágil que não é capaz de se 

defender e com pouca possibilidade de ter autonomia para as demandas de uma vida 

independente e com responsabilidades.  

As expectativas em relação às capacidades da garota podem ser associadas à 

representação social que concebe a pessoa com DI como uma eterna criança, que precisa ser 

contínua e excessivamente protegida, por vezes, submetida a um cuidado que a infantiliza e 

empobrece suas relações sociais. Nessa perspectiva, Cisotto e Monteiro (2008, p. 324) 

asseveram que “a infantilização é relacionada à mãe na maioria das vezes, que superprotege o 

filho, culpando-se por ter gerado um filho imperfeito” (GLAT, 2009; LITTIG et al., 2012). 

 A mãe de Júlia continua narrando a trajetória escolar da filha: 
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Na escola regular γ também não deu certo porque os alunos ficavam [...] ela 

já estava mocinha, mas as conversas dela eram diferentes, não é assim bem 

explicado, é da forma dela, então os outros ficavam olhando meio torto, 

zombando (231 –Mãe de Júlia).  

 

A garota abandonou a escola, em 2008, não chegando a concluir o 5º ano, devido às 

dificuldades de aceitação. No mesmo ano sua mãe a matriculou em na escola privada M 

(cursou do 5º ao 7º ano, de 2008 a 2010), na expectativa de proporcionar-lhe condições mais 

favoráveis de socialização e aprendizagem. Ela retrata a experiência que teve na escola 

particular: 

 

Na escola regular M devido à comunicação dela ser diferente, do jeito dela, 

tem pessoas que entendiam e outras não. Lá eu já senti um pouco de 

preconceito. Quando passou uns dois meses que ela estava estudando, eu ia 

deixá-la e voltava para casa, com vinte a quinze minutos recebia telefonema 

para ir pegar Júlia porque ela não estava querendo ficar porque alguém 

tinha falado alguma coisa e ela tinha ido na secretaria [...] continuou tendo 

essas coisas (251 – Mãe de Júlia). 

 

Na escola regular a DI tende a adquirir a visibilidade de um defeito, quando isso 

acontece, segundo Goffman (2012) surge uma brecha vergonhosa entre a identidade social 

virtual e a identidade social real.  

 Na escola regular Júlia é vista como uma pessoa que não se espera encontrar naquele 

ambiente, principalmente pelos alunos, por não partilhar de expectativas normativas que os 

demais alunos sustentam, colocando-a – o que já foi expresso anteriormente – em uma 

condição de transgressora das normas, ao quebrar as regras estabelecidas pela convenção 

social, levando-a a ter experiências com processos discriminatórios e estigmatizantes. 

 Goffman (2012, p. 138-139) enfatiza: 

 

Ao mesmo tempo, o simples desejo de permanecer fiel à norma – a simples 

boa vontade – não é o bastante, porque em muitos casos o indivíduo não tem 

controle imediato sobre o nível em que apoia a norma. Essa é uma questão 

da condição do indivíduo, e não de sua vontade; e uma questão de 

conformidade e não de aquiescência. 
 

 A condição de DI impede Júlia de corresponder completamente às normas, às 

expectativas de comunicação e outras demandas que adquirem a forma de modelos 

normativos escolares, sustentados com maior adequação pelos alunos sem DI. Os que 
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destoam23 desses padrões, e apresentam um comportamento desviante, não conseguindo 

sustentar as normas, assumem a posição de fortes candidatos a experimentar relações sociais 

norteadas pela estereotipia, influindo na imagem que fazem de si, consequentemente, na 

maneira como constroem suas identidades.  

Conforme ressalta Bernardo (2010, p. 63): 

Um corpo com alguma característica desviante tem em si o estigma social da 

deficiência, porque se estabelece que ela possui no corpo uma marca que a 

distingue negativamente das outras pessoas. Esta maneira de encarar a 

situação é acentuada quando há um parecer médico ou um diagnóstico que 

nomeia essa deficiência, classifica o indivíduo e delimita quais são suas 

possibilidades e seus limites. 
 

Júlia fala que gosta muito de ir à escola, mas ao compartilhar sua trajetória escolar 

relata que nem sempre foi assim, havendo momentos em que desistiu e ficou alguns anos 

afastada, como pode ser observado a seguir, em seu comentário sobre a escola regular γ: 

 

Júlia: É muito chato, é cheio de aluno bagunceiro, batendo um no outro, é 

bofete na cara. Eu disse: – vou estudar mais não! (983). 

Entrevistador: Você me disse na entrevista anterior que teve um momento 

que você pensou em desistir da escola, você lembra? (993). 

Júlia: Lembro (1003). 

Entrevistador: Por que você quis desistir da escola? (1013). 

Júlia: Ah! Aquela escola [silêncio] eu desisti! Eu acho que foi de duas 

escolas, da escola regular M e da escola regular γ (1023). 

Entrevistador: Você desistiu dessas duas escolas? (1033). 

Júlia: Foi, dessas duas (1043). 
 

Júlia fala de momentos que viveu na escola que a fizeram querer desistir de estudar: 

 
Júlia: Lá na escola regular M foi dos desfiles, eu não participava dos 

desfiles, eu vou chorar! [Silêncio] (1083). 

Entrevistador: O que que acontecia nos desfiles? (1093). 

Júlia: Ah! Nos desfiles eu não participava, aí eu saí [silêncio]. Eu não posso 

falar esse nome que eu tenho vontade de chorar! É o jeito, eu não suportava 

mais aqueles desfiles (1103). 

Entrevistador: Por que você não participava dos desfiles? (1113). 

Júlia: [Choro] .... Eu não sei! Eu não sei o que acontecia comigo! 

[Silêncio]. Tenho vontade de chorar, eu não aguento não! Desisti daqueles 

desfiles, era muito chato, era chato que só nos desfiles, ali na escola regular 

M, cheio de aluno bagunceiro (1123). 
 

 A mãe de Júlia revelou que a situação responsável por fazê-la querer desistir da escola 

é um ato de desrespeito à inclusão da garota:  

                                                           
23 Goffman (2012, p. 151) utiliza a expressão “destoante” para se referir a qualquer membro individual que não 

adere às normas. 
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A falta de respeito, eu achei que foi nos desfiles [silêncio/choro]. Nos 

desfiles lá da escola privada, eles nunca chamaram Júlia para desfilar 

[choro]. Então, a maior falta de respeito no colégio, acho que foi essa 

[silêncio], mas é assim mesmo, a vida continua. Mas eles não tinham muita 

informação, eu acho, né? Porque se eles tivessem teriam chamado, né? (461 

– Mãe de Júlia). 

 
Quando passava o desfile a gente ficava olhando [choro]. Mas como a gente 

não era chamada, que era para ser chamada, mas eles não chamavam, 

também não íamos. Não me atrapalhou em nada não, atrapalhou assim 

porque é uma coisa que ... os outros eram chamados, porque ela não? Esse 

foi o momento mais difícil (491 – Mãe de Júlia). 

 

Com base nas discriminações sofridas nessa escola privada (de 2008 a 2010), a mãe de 

Júlia decidiu consultar a psicóloga que a acompanhava, na época. Após analisarem a situação, 

decidiram fazer uma nova experiência de matriculá-la na escola pública, porque as tentativas 

de solucionar os problemas na escola privada não surtiram efeito: 

 

Júlia estava em tratamento com a psicóloga, eu fui e falei dessa situação do 

colégio, ela disse que Júlia estava sempre indo à secretaria porque estava 

arengando com as meninas ou com os meninos, mas também porque eles 

mexem com ela, aí Júlia reagia. Ela também disse que eles não 

diferenciavam o estudo de Júlia, que do jeito que faziam para os outros 

faziam para ela. Tinham que fazer trabalhos diferenciados, mas na 

realidade isso não existia. Por último, ela disse que esperássemos para ver 

se mudavam, já que eu tinha reclamado na direção, depois de uns dois 

meses eu vi que não mudou, que não estava dando certo. Falei com a 

psicóloga, ela perguntou se eu queria experimentar novamente em um 

colégio público, foi quando coloquei Júlia na escola regular T (261 – Mãe 

de Júlia).  

 

Na escola regular M eu percebia que nunca comunicavam quando tinha 

desfiles, eu comecei a não gostar, se Júlia era aluna por que não era 

convidada? Eu falei com a psicóloga, ela disse que como já vinha 

acontecendo outras coisas e agora isso, era melhor tirar Júlia dessa escola. 

O que eu estava pagando na escola regular M, na verdade, estava dando 

dinheiro sem eles fazer nada! Não estavam preparados para ficar com 

pessoas com essas dificuldades (271 – Mãe de Júlia). 

 

A inclusão na escola regular de pessoas com DI tem desafiado a atual configuração 

dos sistemas de ensino. Apesar da presença e defesa da educação inclusiva nos discursos 

educacionais, as redes de ensino precisam colocar em prática estratégias educacionais que 

possibilitem uma inclusão não apenas física dos alunos com DI na escola regular, 

contribuindo, dessa forma, para que todos possam ser beneficiados com os processos de 

escolarização e de socialização, conforme sugerem pesquisadores como Calixto (2008); 

Carneiro (2008); Chicon (2013); Dezotti (2011); Lima e Mendes (2011), entre outros.  
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Trata-se de não impor barreiras atitudinais que limitem e restrinjam as possibilidades 

de desenvolvimento social e cognitivo dos alunos com DI, que, ao contrário do que se alega, 

nem sempre são de ordem orgânica. 

A esse respeito, afirma Glat (2009, p. 23): 

 

Dito de outra forma, pessoas rotuladas como deficientes mentais se 

apresentam mais dependentes e incapacitados do que seria resultante de sua 

condição orgânica, por terem aprendido a desempenhar o papel de 

deficientes. Como esses indivíduos são geralmente assim classificados logo 

após seu nascimento ou nos primeiros anos de vida, são socializados em uma 

situação de desvantagem – como pessoas estigmatizadas. Isso afeta sua 

identidade pessoal, aumentando a probabilidade de aderência e fidelidade ao 

papel que lhes é atribuído. 
 

As experiências escolares de Júlia trazem à tona evidências empíricas expressivas para 

investigar os processos de inclusão dos alunos com DI na escola regular. O conteúdo da 

narração de sua mãe permite aferir que não havia uma diferenciação de proposta pedagógica e 

curricular na escola regular, nem a preocupação de criar estratégias de intervenção para 

combater as estereotipias e discriminações a que alunos com DI são submetidos, contribuindo 

para que venham assentar suas relações sociais na escola em bases mais recíprocas.  

A relação que a mãe de Bruna estabelece entre a escola regular pública e a escola 

regular privada é marcada por ambivalências. A escola pública, inicialmente, surge em sua 

narrativa como um espaço não seguro, que oferece riscos à integridade da sua filha, marcada 

pela violência entre os alunos, e não dispõe de condições de garantir a inclusão da garota. A 

escola privada é descrita como a alternativa que permitiria Júlia não ter de conviver com os 

aspectos negativos presentes na escola regular pública.  

No entanto, a experiência da garota em uma escola regular privada, colocou em 

questão a perspectiva e as preconcepções que possuía em relação às duas redes de ensino, ao 

buscar orientação da psicóloga que acompanhava a garota, foi sugerido matriculá-la 

novamente em uma escola pública. 

 Júlia (aos 16 anos) é matriculada novamente em uma escola pública, em 2011, dessa 

vez, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Sua mãe também fala sobre essa fase: 

 

Na escola regular T ela foi com a irmã dela, ela fez a EJA, só que desistiu 

no oitavo e no nono, passou quatro anos sem estudar, voltou agora devido o 

interesse de permanecer no Centro, voltou tipo forçado, tem dia que ela não 

quer ir (291 – Mãe de Júlia). 
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 Uma fala cronologicamente anterior da mãe de Júlia detalha: 

 

Júlia passou quatro anos sem estudar, agora voltou porque ela está no Centro. O 

Centro foi um incentivo para ela voltar a estudar, ela ficou quatro anos sem 

estudar, fazia a mesma série que está fazendo agora que é a EJA, o oitavo e o nono 

(31 –Mãe de Júlia). 

  

 Júlia ficou quatro anos sem querer frequentar a escola, de 2011 a 2014, durante essa 

interrupção ela continuou a frequentar o Centro de Educação Especial. Em 2016 (aos 20 

anos), decidiu retomar o 8º ano na mesma escola regular. Sobre esse período a garota conta: 

 

Na escola M me chamaram de não sei o quê. Eu fui pra Secretaria, eu saí do 

colégio, saí! Saí! Agora fui pra escola T porque lá é melhor, eu estudo a 

noite no nono, na EJA, eu passei, agora eu vou pro outro primeiro do bloco 

(621 – Júlia). 

 

A mãe da garota comenta: 

No Centro ela só poderia ficar sendo atendida se voltasse a estudar, então 

pelo amor ao Centro, não pelo amor ao estudo, ela voltou. Eu acho isso, 

quando eu digo não pelo amor ao estudo é devido a dificuldade que ela tem 

no conteúdo do estudo, ela não se interessa devido essa dificuldade (41 – 

Mãe de Júlia). 

 

 Sua tia segue explicando: 

No Centro só fica quem está em sala de aula, como ela gosta muito de lá 

porque os professores são especiais e atendem ela. Quando eu falei que ela 

só poderia ficar no Centro se voltasse para a escola, ela preferiu voltar, mas 

voltar tipo forçado (81 –Mãe de Júlia).  

 

A interação dela com os alunos durante o intervalo no Centro acontece de maneira 

natural, o fato de estarem entre seus iguais, provavelmente, os fazem ficar mais seguros e os 

ajuda a manter relações nas quais não ficam tão preocupados em manipular a impressão que a 

insígnia da DI causa nas situações sociais com os “normais”: 

 

No centro eu gosto das minhas amigas e dos meninos que eu conheço, 

também gosto do meu amorzinho, eu fico sentada com meu amorzinho. Eu 

fico andando e conversando com minhas amigas e com meus amigos (132 – 

Júlia). 

 

Durante a observação exploratória realizada na instituição, não identifiquei nenhuma 

conversa, brincadeira ou ações que remetessem à DI, esse atributo temporariamente assume 
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um papel secundário, não sendo uma contingência interposta, um “defeito” que dificulta as 

relações sociais.  

Muitas vezes, pessoas que partilham um estigma formam agrupamentos, nos quais se 

sentem mais confortáveis, Goffman (2012, p. 32-33) faz a seguinte observação sobre esses 

agrupamentos: 

 

O que se sabe é que os membros de uma categoria de estigma particular 

tendem a reunir-se em pequenos grupos sociais cujos membros derivam 

todos da mesma categoria, estando esses próprios grupos sujeitos a uma 

organização que os engloba em maior ou menor medida. E observa-se 

também que quando ocorre que um membro da categoria entra em contato 

com outro, ambos podem dispor-se a modificar seu trato mútuo, devido à 

crença de que pertencem ao mesmo “grupo”. Além disso, fazendo parte da 

categoria um indivíduo pode ter uma probabilidade cada vez maior de entrar 

em contato com qualquer outro membro e, mesmo, de entrar em relação com 

ele, como resultado. Uma categoria, então, pode funcionar no sentido de 

favorecer entre seus membros as relações e formação de grupo, mas sem que 

seu conjunto total de membros constitua um grupo [...]. 
 

Quando as entrevistas foram realizadas Júlia tinha retornado à escola, na época estava 

concluindo o 8º ano, essa nova fase de sua trajetória escolar parece ser menos marcada pelo 

sofrimento e negação. Ao perguntar a Júlia se gosta da escola, ela responde:  

 

Na escola, de escrever, ler no livro ... ai, meu Deus! (343 – Júlia). 

 

Gosto! Graças a Deus. Não vou sair da escola mais nunca, vou estudar! 

Vou estudar! Vou estudar! Vou estudar à noite (37A1 – Júlia). 

 

 Na realização da segunda sessão da entrevista, ela volta a falar sobre o assunto: 

 

Minha vida na minha escola é a escola regular T, lá é bom, eu passei de 

ano! Agora eu estou no primeiro bloco de história, português, inglês e 

geografia. Quero terminar meus estudos, vou estudar à noite em outra 

escola à noite (22 – Júlia). 

 

A mãe de Júlia também vê o momento escolar da filha com mais perspectiva:  

 

Agora na EJA está sendo melhor, não sei se é porque ela já está na fase 

adulta. Júlia faz os tratamentos e vai evoluindo como pessoa, ela pode não 

ir evoluindo nos estudos, no sentido de ser uma pessoa que venha a ter uma 

profissão e fazer uma faculdade, mas como pessoa ela cresceu (282 – Mãe 

de Júlia). 
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Antes ela chegava na sala e não queria entrar, hoje ela já entra, pegou 

amizade muito fácil com os alunos da EJA, todo mundo fala com Júlia, eles 

falam e a entendem. Ás vezes Júlia comenta sobre o namorado na sala, 

sempre tem alguma menina que pergunta se ela não vai escrever, tem vez 

que ela diz que não, que vai ficar escrevendo a cartinha para o namorado 

(292 – Mãe de Júlia). 

 

Ela sempre teve essa dificuldade de não se interessar. A convivência com os 

alunos agora é bem melhor do que antes quando ela era pequena, todo 

mundo fala com ela, quando ela falta as meninas logo dizem que estavam 

com saudades (302 – Mãe de Júlia). 

 

 Apesar dos avanços apontados por sua mãe, a mesma fala sobre limitações nesse 

processo, indicando que Júlia não tem interesse nas atividades da escola e não consegue 

aprender os conteúdos, acredita que a falta de interesse ocorre devido à dificuldade de 

compreensão e concentração da garota. 

A mãe de Júlia sinaliza que desde o início do processo de escolarização da filha 

desejou que ela aprendesse o conteúdo escolar, que não tivesse tantas dificuldades. A tentativa 

de alcançar esse ideal aparece como um dos motivadores que a fez, justamente com o 

propósito de encontrar um espaço em que sua filha não enfrentasse tantos problemas de 

aceitação, alternar entre várias escolas. 

 

Eu ficava sempre mudando ela de escola para ver se tinha algum resultado, 

teve sim algum resultado, com certeza! Eu acho que ela aprender a ler, 

escrever e assinar o nome já é muita coisa, porque infelizmente ainda tem 

pessoas que são analfabetas em pleno 2016, ela aprendeu a fazer, o 

conteúdo de estudo que é difícil (281 – Mãe de Júlia). 

 

 Uma questão-chave para compreender a experiência escolar de Júlia, a qual não 

podemos deixar de apresentar, diz respeito à forma como suas interações sociais estão sendo 

estabelecidas, nas palavras de Goffman (2012), o modus operandi como seus contatos mistos 

estão sendo agenciados no espaço da escola regular durante o intervalo.  

 

Júlia: Na escola eu fico no intervalo (124). 

Entrevistador: Como é o intervalo na escola? (134). 

Júlia: No intervalo eu só fico ao lado da minha mãe, das amigas dela, eu 

fico ali no intervalo sentada (144). 

Entrevistador: Você só fica ao lado da sua mãe no intervalo? (154). 

Júlia: É, sentada (164). 

Entrevistador: No intervalo você conversa e brinca com suas colegas? 

(174). 

Júlia: Não! (184). 

Entrevistador: Por que? (194). 
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Júlia: Porque é chato que só, as meninas ficam conversando, eu fico só com 

minha mãe mesmo (204). 

Entrevistador: As meninas querem conversar com você? (214) 

Júlia: Acho que não, eu não sei (224). 

Entrevistador: Por que você acha que não? (234). 

Júlia: Porque elas não gostam (244). 

Entrevistador: Não gostam de quê? (254) 

Júlia: De conversar comigo, elas têm vergonha de conversar comigo, só 

isso (264). 

Entrevistador: Você acha que elas têm vergonha de conversar com você, 

por quê? (274). 

Júlia: Porque é muito chato, ficam falando não sei o quê, não sei o quê, 

essas coisas. Eu não gosto não, sabe! (284). 

Entrevistador: Elas dizem alguma coisa com você? (294). 

Júlia: Não, eu fico sentada no meu canto (304). 
 

A mãe de Júlia faz um comentário sobre a presença dela na escola durante o intervalo: 

 

Eu vou com Júlia até a escola, fico lá com ela. No intervalo fico com ela, eu 

acho que ela não pode ficar só porque é um colégio que estuda muito 

adolescente, na verdade, hoje tem adolescentes que vão ao colégio mesmo 

só por causa de um benefício que tem. Você sabe qual é o benefício, né?! 

[Risos], tem alunos que nem entram, tem uns que levam droga, que levam 

arma, já pegaram isso uma vez lá. Então, é um colégio que eu tenho que 

estar dentro. Júlia tem que ficar na sala de aula e na hora do intervalo eu 

tenho que ficar porque ela corre esse risco (141 – Mãe de Júlia).  

 

Júlia é uma adolescente que se você chamar para ir ali, ela vai, podem 

perguntar se ela quer alguma coisa e ela aceitar ou não, né?! Eu tenho que 

ficar com ela na escola porque eu não vou saber qual vai ser a reação dela 

se eu não estiver. Ela é uma adolescente que precisa que eu a acompanhe 

(151 – Mãe de Júlia). 

 

 Sob alegação de que a escola é violenta e que Júlia corre riscos sua mãe justifica a 

necessidade de estar presente em todos os espaços sociais, e não apenas na escola. Júlia não se 

desloca desacompanhada por alguém da família, mesmo que seja nos arredores da casa onde 

moram.  

Glat (2009), ao realizar um expressivo trabalho sobre a autopercepção de mulheres 

com DI, em 1989, indicou que muitas das entrevistadas relataram que suas mães não as 

permitiam sair sozinhas, sob alegação de que elas não tinham capacidade de lidar com a 

violência das ruas. Contudo, a autora advoga: 

 

Apesar do receio dos “perigos da rua” ser justificado em função do nível de 

violência reinante em nossas cidades, pessoas com deficiência mental não 

estão necessariamente mais expostas que as demais [...] e preciso que eles 

aprendam a lidar com as situações perigosas e a se defender como todo 

mundo (GLAT, 2009, p. 139). 
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A atitude hiperprotetora para preservar Júlia de angústias e dissabores – vivenciada 

por jovens com e sem deficiência intelectual – acaba privando a garota de viver experiências e 

relações fundamentais para a sua independência. 

Glat (2009, p. 85) advoga sobre o assunto: 

 

Entretanto, essa dependência da pessoa com deficiência mental em relação à 

sua família nem sempre se justifica em termos objetivos. Em outras palavras, 

a deficiência intrínseca do indivíduo – suas dificuldades intelectuais e/ou 

motoras – não e na maioria dos casos tão grave a ponto de impedir sua 

participação na vida útil da comunidade, pelo menos parcialmente.  
 

 A postura da mãe de Júlia de delegar mecanismos de defesa – estar sempre presente no 

intervalo na escola regular ao lado da filha – diante do que julga serem eventuais “perigos” e 

“ameaças” à integridade de Júlia em suas relações sociais, a faz exceder na proteção e nos 

cuidados, gerando situações de dependência da filha na escola regular e no contexto não 

escolar.  

Dessa forma, nega a Júlia o poder de tomar decisões, expondo a filha a situações 

infantilizantes que reduzem suas possibilidades de desenvolver progressivamente sua 

capacidade de autonomia. De acordo com Glat (2009, p. 86-87), “a dependência familiar 

mútua, que em alguns casos chega a ser uma verdadeira simbiose, além de prejudicar o 

crescimento emocional do indivíduo com deficiência (e dos próprios pais), impede que ele 

aprenda a sobreviver por conta própria”. 

 Para finalizarmos, fica o diálogo em que Júlia enfatizou que não vai sentir saudades da 

escola quando terminar os estudos: 

 

Entrevistador: Você vai sentir saudades da escola quando terminar os 

estudos? (1164). 

Júlia: Não! (1174). 

Entrevistador: Vai não? (1184). 

Júlia: Eu já estou bem pertinho de terminar meus estudos, já, já, eu termino 

(1194). 

Entrevistador: Está perto de terminar? (1204). 

Júlia: É, na escola regular T, aí eu vou estudar à noite em outra escola 

(1214). 

Entrevistador: Quando você concluir os estudos você vai sentir saudades? 

(1224). 

Júlia: Não! (1234). 

Entrevistador: Por que não? (1244). 

Júlia: Porque é cheio de alunos assim na sala (1254). 

Entrevistador: Você vai achar bom quando terminar? (1264). 

Júlia: É (1274). 
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 Júlia externa a vontade concluir o último ano do Ensino Fundamental II e dá 

continuidade aos estudos no Ensino Médio, apesar de desfrutar de um relacionamento mais 

recíproco e dialógico com os alunos, desde o início de 2016, quando retomou o oitavo ano, 

após ter ficado quatro anos afastada da escola. Revela que não vai sentir saudades da escola 

por causa dos meninos da sua sala.  

Sua fala permite aferir que, apesar de suas experiências na escola regular serem mais 

positivas, ainda se sente desconfortável, principalmente, no ambiente da sala de aula. Vale 

lembrar que a mãe da garota, desde o seu retorno à escola, fica com ela todos os dias durante 

o intervalo, o que possivelmente refletiu na diminuição da estigmatização e discriminações. 

 

4.2 ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE AS TRAJETÓRIAS ESCOLARES 

 

A trajetória escolar de Bruna, de Rafael e de Júlia contém aspectos sociopolítico-

culturais que em suas singularidades permitem acessar os tipos de experiências que as pessoas 

com DI – categoria social da qual fazem parte – estão vivenciando na escola regular, 

considerando que o singular materializa o universal. Dito de outra maneira, as trajetórias 

escolares deles possibilitam investigar como as experiências escolares estão influenciando a 

constituição identitária e a carreira moral de estudantes com DI. É possível afirmar, ainda, 

que suas singulares trajetórias de vida evidenciam os impasses de um sistema escolar que se 

anuncia inclusivo desde o começo dos anos 2000. 

 Importante destacar que, apesar de partilharem de uma mesma condição de vida, 

possuem diferenças que os singularizam, tornando-os únicos e inconfundíveis do ponto de 

vista de sua história de vida pessoal. São diferentes, inclusive, na condição que partilham – 

possuem aptidões, habilidades adaptativas e intelectuais expressas de maneiras distintas, bem 

como aspectos de desempenho, traços clínicos e capacidades que também adquirem 

dimensões particulares –, haja vista a DI não se constituir de forma unitária e determinista, 

como evidenciam, por exemplo, Glat (2009), Melletti (2008), Carneiro (2008), Pan (2008), 

Montobbio e Lepri (2007). 

A investigação diagnóstica dos três sujeitos iniciou quando tinham de cinco para seis 

anos de idade, no caso de Bruna e de Rafael os primeiros indicativos de DI, apareceram 

quando começaram a frequentar a escola regular – as professoras teciam comentários sobre o 

comportamento, desempenho escolar e limitações de coordenação motora, não fazendo 
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associação direta à DI. No caso de Júlia houve uma indicação pediátrica para que a sua mãe 

consultasse um psicólogo para avaliar o comportamento da garota. 

A reação das tias/mães diante da iminente possibilidade de os filhos terem DI e, a 

forma como receberam o diagnóstico que confirmou essa condição, revelam que o nível de 

familiarização que tinham com pessoas com DI as fizeram construir uma identidade social 

virtual para seus filhos por antecipação, tendo por sustentação a forma como a DI era 

significada a partir da presença dos contatos mistos que estabeleceram com pessoas dessa 

categoria ou da ausência dessas interações.  

A tia de Bruna e a mãe de Júlia tiveram uma reação de descrédito, desilusão e de 

negação, quando surgiu a possibilidade da DI na vida das garotas, que se transformou em luto 

com a confirmação dessa condição. Ambas não tinham vivência com a DI na família e nas 

suas relações sociais mais próximas. A imagem equivocada que tinham das pessoas com DI 

era sustentada em estereótipos incapacitantes e limitantes – não aprende a ler e escrever, não 

avança para os níveis mais avançados de escolarização, não tem capacidade de ter autonomia 

de deslocamento, será eternamente uma criança – que impactaram na forma como as garotas 

foram socializadas.  

Quando parte das caracterizações efetivas estabelecidas antecipadamente com base 

em concepções que transformaram em expectativas normativas foram quebradas – a exemplo 

das meninas terem aprendido a ler e escrever, apesar da descrença de elas conseguirem 

adquirir essas habilidades – o discurso da tia de Bruna e da mãe de Júlia revelou a larga 

superação das garotas. 

No caso da tia de Rafael a confirmação do diagnóstico de DI foi recebida com 

naturalidade, em seu discurso não se observa a tendência de expressar a DI como um 

“problema”, no sentido de impossibilitar as condições objetivas de desenvolvimento e de vida 

do seu sobrinho, ao contrário, acentua a necessidade de estimulá-lo para que consiga ter o 

máximo de independência que lhe for possível. Ressalta-se que o fato de Rafael ter três 

irmãos com DI e outros casos na família, provavelmente influenciou a maneira de ela 

conceber a DI, fazendo-a não receber o diagnóstico como uma sentença de um destino 

fatalista. 

Ainda em relação ao diagnóstico, faz-se mister assinalar, que muitas famílias 

continuam a se deparar com a precariedade de serviços públicos de saúde no momento em que 

buscam o diagnóstico clínico, a exemplo da mãe de Bruna, que no primeiro decênio da década 

de 1990 recorreu à caridade – fez uma apelo em uma emissora de TV e foi atendida por um 



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

140 
 

médico que colocou seus serviços e a estrutura de uma clínica privada à disposição de forma 

gratuita – para conseguir ter acesso a recursos e profissionais especializados na atividade 

diagnóstica. 

O percurso em busca do diagnóstico da garota sinaliza que o assistencialismo continua 

sendo, em muitos casos em que não se dispõe de recursos financeiros, a única saída para 

muitas famílias de pessoas com DI. 

O Centro de Educação Especial aparece na vida de Bruna, Rafael e Júlia como uma 

instituição que possibilita encontros e interações sociais mais duradouras e intensas com seus 

amigos – seus pares – os membros do seu grupo, que nesse espaço dispõem de redes de 

relações com pessoas que pertencem à mesma categoria. Nas palavras de Glat (2009, p. 97), 

“Esses grupos podem ser denominados também de grupos de referência, pois é através da sua 

filiação que o indivíduo vive, constrói sua identidade e estabelece (ou reconhece) sua 

condição como ser no mundo”. 

A escola regular é situada na narração deles como um local em que tiveram 

experiências com o estigma que podem ser consideradas dolorosas, também vivenciaram atos 

de discriminação explícita e episódios em que sofreram agressões verbais e físicas. Revelam, 

ainda, que em alguns momentos não queriam ir à escola regular e chegaram a se evadir, por 

não suportarem a maneira depreciativa como eram tratados pelos colegas. 

É comum aos três a motivação que tiveram para voltar a frequentar a escola regular 

após a evasão, as tias/mães deles afirmam que Bruna, Rafael e Júlia só decidiram retornar 

para poder continuar a frequentar o Centro de Educação Especial. A escola regular é 

representada por eles como um espaço social desmotivador que frequentam apenas para 

assegurar o direito de poderem continuar a manter a rede de relações e contatos mistos que 

desfrutam no Centro de Educação Especial. Contudo; os três foram alfabetizados no espaço 

escolar, evidenciando seu acesso ao conteúdo curricular mais tradicional. 

As práticas discriminatórias e a estigmatização a que Bruna, Rafael e Júlia, foram 

submetidos pelos seus colegas na escola regular, os fizeram se sentir excluídos. Eles afirmam 

que se sentiam sozinhos, angustiados e tristes. Apesar disso, também apresentaram em suas 

narrativas momentos felizes e falam de amigos que os ajudaram – a exemplo de Bruna, que 

diz ter recebido apoio de suas amigas quando estava no banheiro chorando por ter sido 

chamada de doida por seus colegas – de modo geral, as experiências que tiveram com o 

estigma e a discriminação na escola regular deixaram marcas em suas vidas. 
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Evidencia-se, ainda, a situação de maior vulnerabilidade vivenciada pelas garotas com 

histórico de abusos, inclusive sexuais, e as constantes mudanças de escola. No caso de Rafael, 

observa-se uma maior liberdade e autonomia, o que pode representar um viés de gênero que 

imputa às garotas uma hiperproteção, devido a maior probabilidade de abusos das mais 

variadas ordens.  

Observamos, também, que os três sujeitos buscam aceitação, respeito e um lugar 

social no qual suas peculiaridades (modos de expressão, ritmo de aprendizagem, aparência 

física) não sejam motivo de escárnio, assim como, amigos que os compreendam. Uma busca 

comum a todos os jovens, tenham ou não alguma deficiência, o que faz supor que suas 

aspirações não são tão diferentes das de outros jovens da mesma idade. Júlia e Rafael são 

namorados e, como qualquer casal comum, querem trabalhar, casar e organizar um lugar para 

viverem a sua vida. Isso remonta ao histórico trabalho de Glat (2009), Somos Iguais a Vocês, 

no qual a autora defende a ideia de que a trajetória de mulheres com deficiência é semelhante 

à de qualquer mulher.  

Outro aspecto a ser ressaltado é o fato de somente Bruna ter clareza da sua condição 

de pessoa com DI, enquanto Rafael e Júlia não evidenciaram em suas falas reconhecerem tal 

condição.  

As aspirações de Bruna, Rafael e Júlia, em muitos contextos de suas vidas são comuns 

às de muitos jovens da idade cronológica deles: fazer parte do mundo do trabalho, constituir 

família, ter filhos, em suma, seguir um trajeto que os conduza à vida adulta. No entanto, como 

postulam Montobbio e Lepri (2007), o cerceamento de papéis sociais no mundo do adulto a 

que são submetidos, os impede de assumir contextos “normais” dentro da vida social que 

sobrepujem as representações estereotipadas da imagem da eterna criança, a ser cuidada e 

protegida.  

A carência de oferta de experiências progressivamente mais amplas e articuladas no 

mundo adulto os limita na busca de um sentido para sua própria existência. 

Consequentemente, a construção da identidade de pessoa adulta é vista como uma realidade 

distante e impossível, quando deveria ser concebida como uma tarefa difícil e complexa, mas 

possível e necessária para o desenvolvimento do potencial interativo e do crescimento 

psicológico de jovens com DI.  
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4.3 CONCEPÇÕES DE SI E EXPERIÊNCIAS DE SOCIALIZAÇÃO NA ESCOLA 

REGULAR 

 

A vida escolar de Bruna, Rafael e Júlia tem suas singularidades, apresentam a visão 

particular de acontecimentos e de conjunturas do tempo de escola que possuem aspectos 

comuns entre si, relevantes para compreender a carreira moral do seu grupo – pessoas com 

DI. Suas visões particulares das experiências de vida na escola regular ampliam o 

conhecimento sobre a forma como o processo de inclusão de pessoas com DI está sendo 

realizado, seus avanços e limitações no que diz respeito à garantia da socialização e 

escolarização desses sujeitos na escola regular.  

 

4.3.1 RELACIONAMENTOS  

 

 Neste estudo a conduta subjetiva nos relacionamentos na vida cotidiana é associada 

aos sentidos e significados atribuídos aos tipos de interações sociais experimentadas e que se 

espera encontrar nos diversos espaços sociais transitados.  

As experiências nos espaços de sociabilidade das pessoas com DI as fazem reconhecer 

ou não seus semelhantes em cada um deles, bem como os enclaves produzidos pelos tipos de 

contato que mantêm com os que não fazem parte de seu “grupo”. Esses contatos são 

susceptíveis de ocorrer em “bases não iguais”, isto é, pode não haver uma interação face a 

face recíproca, à medida que os “normais” tendem a se relacionar com a deficiência em 

primeiro lugar, deslocando a pessoa para um segundo plano (BERGER; LUCKMANN, 1985; 

GOFFMAN, 2012).  

De acordo com Goffman (2012), a pessoa que possui um estigma, provavelmente, 

experimentará situações em que não será vista como capacitada para participar plenamente da 

vida em sociedade, sendo comum a elas serem atribuídas uma série de imperfeições a partir 

do defeito que se julga ser a causa de seu estigma. 

Com base nisso, o interacionista simbólico, postula que fazemos uma série de 

discriminações que reduzem as chances de vida dos indivíduos estigmatizados. “Além disso 

ainda pode perceber geralmente de maneira bastante correta que, não importa o que os outros 

admitam, eles na verdade não o aceitam e não estão dispostos a manter com ele um contato 

em bases iguais” (GOFFMAN, 2012, p. 17, grifo do autor). 

Isso pode ser verificado na fala a seguir: 
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Júlia sempre teve dificuldades em algumas coisas. Os alunos esperavam que 

Júlia respondesse a eles da maneira que eles se respondem entre si, só que 

existia uma pequena diferença entre Júlia e eles. Uma diferença de 

dificuldade de aprendizagem e de entender um pouco o que a outra pessoa 

fala. Eles entendem o que as outras pessoas estão falando, já sabiam o que 

responder, Júlia não é assim, aí tinha essa dificuldade (72 – Mãe de Júlia).  

 

Na fala das tias/mães dos sujeitos entrevistados pode ser observada a dificuldade de 

aceitação de Rafael, Júlia e Bruna no contexto escolar, evidenciando a forma como o estigma 

de DI afeta suas relações sociais naquele contexto, como pode ser observado abaixo: 

  

Quando ela foi para a escola do estado, aí começou a dificuldade e a luta de 

todos os dias: confusões; conversas; brigas; arengas; reclamações que os 

alunos não gostavam dela; apelidos; todo dia era um choro (202 – Tia de 

Bruna).  

 

Ela falava que os meninos apelidavam, que ela não queria ficar naquela 

escola ruim, que os meninos arengavam, que ninguém gostava dela lá, que 

ia falar com as professoras e elas não diziam nada (222 – Tia de Bruna). 

 

A vida de Júlia na escola: ela se dava bem com os funcionários, com os 

professores e com a direção. A dificuldade que Júlia tinha era em relação 

aos alunos, sempre mexiam com ela. Pessoalmente ela com os professores 

era tudo bem (22 – Mãe de Júlia).  

 

A dificuldade na escola é só a convivência, todos os colégios são bons, 

assim como os professores. A convivência com os alunos é o que atrapalha 

no colégio, no geral, é só a convivência dos alunos (322 – Mãe de Júlia). 

 

Por mais que se combata o preconceito na escola, sempre vai existir! 

Sempre vai ter um aluno que vai apelidar o outro, tenha ele uma deficiência 

intelectual ou não, seja ele gordinho, seja ele feio, basta ter uma diferença! 

(80A1 – Tia de Rafael). 

 

Os indivíduos dependem das interações e dos relacionamentos que estabelecem com o 

“outro” em sociedade para existir continuamente enquanto ser social, haja vista não se 

relacionar como unidade isolada, e sim através da sua mediação com outros no mundo 

intersubjetivo, o que lhes permite partilhar significações e experiências que possibilitam a 

estruturação da sociedade (GLAT, 2009; OMOTE,1994). 

No entanto, a dificuldade ou o medo das pessoas ditas “normais” em se relacionar com 

pessoas que apresentam a insígnia de diferenças – que saltam aos olhos – faz com que os 

“normais” cheguem a considerá-las pessoas reduzidas e estragadas (GOFFMAN, 2012). Essa 

noção os faz não ficar à vontade com esses indivíduos “anormais”, em casos mais extremos os 

isolam e limitam suas possibilidades de estabelecer interações sociais recíprocas.  
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A fala de Bruna e da sua tia ilustram o desconforto das pessoas “normais” em estarem 

na presença imediata com indivíduos estigmatizados em espaços sociais que não consideram 

acessível a estes: 

 

[...] há! Tinha uns meninos que me chamavam de doida, falavam que era 

pra eu tá no hospício, eu ficava com raiva, às vezes, eu ia lá pro banheiro e 

ficava chorando (31 – Bruna). 

 

[...] a discriminação era só da parte de alunos mesmo, coisas graves não. Só 

por parte de alunos mesmo, muito apelido, o que aconteceu foi muito 

apelido. Chamavam muito ela de doida, falavam: – leva essa doida daqui; 

aqui não é canto de doida; coloque ela no hospício; não sei o que essa doida 

veio fazer aqui. Eu respondia: – doida ela não é, ela é uma pessoa normal, 

ela só tem uns problemas mentais, mas doida ela não é (461 – Tia de 

Bruna). 

 

Historicamente, esse isolamento se personificou na perspectiva da 

institucionalização/segregação da pessoa com DI que impôs a esse grupo, durante séculos, 

formas de educação de caráter médico-pedagógico, pautados em descrições de cunho 

estritamente biomédico – explica a DI a partir de uma causa orgânica e inata – que 

enfatizavam suas limitações (MAGALHÃES, 2002; PAN, 2008). 

 É necessário ressaltar, considerando o particular propósito da presente pesquisa, que 

investigar os tipos de interação social estabelecidos por pessoas com DI na escola regular, 

demanda compreender que não se trata simplesmente de análises empíricas de experiências de 

pessoas que, por acaso, frequentam a mesma escola, sendo preciso considerar que pessoas 

com DI constituem uma categoria social que partilha um estigma (GLAT, 2009). 

 É preciso, ainda, postular que, 

 

[...] as relações sociais podem também agravar a deficiência destas pessoas, 

sendo que a relação com o outro, as trocas favorecidas pelo convívio social e 

as oportunidades ofertadas, numa visão reducionista, quando restringidas 

pela suposta limitação provinda da deficiência, provocam a carência dos 

estímulos e, com isso, o empobrecimento do aprendizado e desenvolvimento 

(LEONEL; LEONARDO, 2014, p. 544). 
 

 É na situação de interação face a face, do tipo misto, que a pessoa com DI vai 

experimentar relações reais, que, em geral, lhes dificulta manipular o seu estigma, devido 

estar na presença imediata do outro e ser continuamente acessível. Essas experiências ocorrem 

de maneiras diferentes e podem oscilar entre a aceitação e a não aceitação por parte dos 

“normais”. 
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No caso de Bruna, a tia ressalta que a não aceitação foi evidente na sua vida escolar, 

trajetória também partilhada por Rafael e Júlia: 

 

No colégio estadual foi muita dificuldade porque as pessoas não a 

aceitavam do jeito que ela era, mas tiveram que aceitar! Ela já estava com 

uma idade avançada quando foi para o colégio estadual, tinha turmas que 

era com meninos de dez anos e ela já tinha dezesseis anos, eles não 

aceitavam, começaram a apelidá-la de doida, falar que ela era doida e que 

não era para estar lá (41 – Tia de Bruna). 

 

Na parte dos funcionários e dos professores é tudo bem, a dificuldade é mais 

na parte dos colegas na sala de aula. Sempre ela ia à direção e sempre 

falavam que ela tinha começado, mas aí era como eu falava: se ela reagiu é 

porque alguém chegou e fez alguma coisa com ela (42 – Mãe de Júlia). 

 

Júlia é uma menina que não sai batendo em ninguém, até mesmo porque ela 

não tem o comportamento agressivo, se ela mexeu com alguém é porque 

antes tinham mexido com ela, Júlia me falava essas coisas (52 – Mãe de 

Júlia). 

 

 As situações de interação face a face estão na base da construção das identidades dos 

sujeitos, por conseguinte, impactam na imagem que cada indivíduo elabora de si mesmo, pois 

a autoimagem depende da maneira como somos apreendidos socialmente pelo outro em 

constante relação dialógica. Como ressaltam Berger e Luckmann (1985, p. 47), a “[...] a 

reflexão sobre mim mesmo é tipicamente ocasionada pela atitude com relação a mim que o 

outro manifesta. É tipicamente uma resposta ‘de espelho’ as atitudes do outro”. 

Os sujeitos da presente pesquisa parecem experimentar o que Berger e Luckmann 

(1985) chamam de ‘choque’, quando passam de uma realidade para outra, no caso em 

questão, da esfera de realidade da escola regular – zona de interesse indireto – e das 

instituições e centros de ensinos especializados – zona de interesse direto – que frequentam. 

As experiências de interações reduzidas na escola regular dos sujeitos da pesquisa, 

podem tê-los feito interpretar o espaço da escola como uma zona24 de interesse indireto, a 

qual frequentam, na intenção de garantir a permanência no Centro de Educação Especial, 

assegurando-lhes, portanto, a manutenção das interações sociais que desfrutam nessa 

                                                           
24 Considerando a escola uma zona, podemos inferir que os alunos estão nessa instituição por motivações diretas, 

como aprender, estudar, socializar, ou por motivações indiretas, tais como garantir benefícios, conseguir uma 

melhor posição no mercado de trabalho. Portanto, o interesse é uma questão de escolha privada, que sofre 

influência, inclusive, dos desdobramentos das interações sociais na vida pessoal e social de cada indivíduo. 
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instituição. A permanência deles na escola regular, em alguns momentos, foi imposta pela 

família para que pudessem manter o vínculo no Centro de Educação Especial: 

 

Tinha dia que eu não queria ir à escola, minha mãe tipo fazia eu ir a força 

pra escola quando eu não queria ir (1222 – Bruna). 

Na escola M os meninos me chamavam de gorda e feia do mundo. Eu fui pra 

casa, fui até a secretaria, fui embora pra casa (163 – Júlia). 

 

Porque é muito chato, é cheio de aluno bagunceiro, fica rindo da pessoa, 

batendo na pessoa, eu não gosto não, aí eu saí. Porque me chamavam de 

gorda e feia (641 – Júlia). 

 

 A trajetória de vida na escola regular de Bruna, Rafael e Júlia, permite aferir que suas 

interações, em grande medida, ocorriam sob bases não dialógicas, interativas e recíprocas com 

os alunos “normais”. Tal aspecto é reforçado nas falas a seguir: 

Muitos apelidos, nomes que diziam com ela, o povo não aceitava o jeito 

dela. As pessoas discriminavam Bruna porque ela era diferente dos outros 

(421 – Tia de Bruna). 

 

[...] quando ela chegava eu sempre procurava saber as coisas, como eu via 

os olhares por onde eu ando, eu perguntava como tinha sido, ela respondia 

que tinha ficado só com a amiguinha dela, porque os outros eram chatos 

(262 – Mãe de Júlia). 

 

 Houve, também, relações marcadas pela aceitação nas quais não eram limitados e 

reduzidos ao atributo que os diferenciam dos demais alunos: 

 

Lá da escola que eu estava, na escola estadual V, eu gostava! Quando 

terminei os estudos fiquei com saudades das meninas. Nunca fui visitar 

ninguém lá, não vi as meninas depois que saí (241 – Bruna).  

 

Ah! Tinha uns que falavam comigo, tinha outros que não falavam comigo. 

Tinha uma menina que me chamava pra sentar com ela na hora do 

intervalo, eu ia e sentava. A maioria das meninas sentavam comigo, mas 

tinha outras que eu não pegava amizade com elas (61 – Bruna).  

 

Na escola eu fico conversando com meus amigos lá no banco, tem uma 

mesinha grande lá, também tem um banco grande pra gente sentar. Eu fico 

olhando os meninos brincar de peteca e as meninas de pular corda elástica 

(444 – Rafael).  

 

Na escola eu fico sentada, bem quietinha, não bagunço, eu fico lá sentada 

na cadeira olhando os alunos, olhando minhas amigas, conversando com 

meus amigos. Minhas amigas ficam ao meu lado. Tem uns meninos que 

ficam bagunçando, eu digo para eles pararem (281 – Júlia).  
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Tenho amigos na escola, tenho um bocado. Tenho os meus amigos, as 

minhas amigas dentro da sala (104 – Júlia). 

 

As falas de Bruna, Rafael e Júlia evidenciam o pêndulo entre aceitação-negação da 

condição de deficiente, amplamente discutido por Goffman (2012), que, segundo o autor, 

ocasiona aos estigmatizados situações de maior estresse, na medida em que sentem totalmente 

parte do grupo, mas de repente tudo pode mudar.  

A fala da tia de Rafael evidencia a proposição de que no Centro de Educação Especial 

os alunos com DI dispõem de um grupo de referência, enquanto que na escola regular suas 

interações com os alunos “normais”, no geral, são marcadas pelos preconceitos: 

 

É pelo fato de [...] digamos assim, que eles têm o mesmo nível de 

aprendizagem no Centro, então ele não se sente diferenciado como na 

escola, na escola tem os meninos ditos normais que vão ter um certo 

preconceito (171 – Tia de Rafael). 

 

O fato de compartilharem do mesmo rótulo inócuo, cria o sentimento de estarem entre 

seus iguais, pessoas benévolas, os fazendo se referir ao Centro de Educação Especial com 

muita alegria e marcarem em seus discursos que não querem sair dessa instituição: 

 

O Centro, eu amo tanto! Eu gosto de lá! Meu amorzinho vai, eu vou 

também, eu fico feliz lá no Centro ao lado das minhas amigas (221 – Júlia). 

 

Lá no Centro eu gosto dos professores e dos meus amigos [cita o nome 

deles] (1221 – Rafael). 

 

 Para Goffman (2012), essa forma de contato misto é feita entre “estigmatizados” e 

“informados”, os últimos tendo uma concepção de deficiência proveniente de experiências e 

conhecimento sobre as peculiaridades dos estigmatizados. Trata-se de uma relação social na 

qual existe reciprocidade. 

Trata-se de pessoas dispostas a se colocarem nas interações sociais mistas de modo 

receptivo, os professores da escola regular se inserem nessa categoria, conforme as 

verbalizações de Bruna, Rafael e Júlia: 

 

Os professores eram legais. Tinha um que eu gostava muito. É uma pessoa 

legal, ele já tinha dado aula a minha mãe (391 – Bruna).  

 

Tinha uns professores que eram legais, tinha outros que eram chatos. (1302 

– Bruna).  
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Os que eram legais me ajudavam na atividade, os outros não (1322 – 

Bruna).  

 

Tinha uns que ajudavam na atividade, outros nos trabalhos, tinha uns que 

davam pra mim trazer pra casa, outros não (1362 – Bruna). 

 

Minha relação com os professores é legal, muito boa! (931 – Rafael). 

  

Eu gosto das aulas, quando os professores escrevem no quadro (242 – 

Rafael). 

 

Não vejo mais a professora de Ciência. Eu gosto do professor de Ciência 

daqui da escola T. Pedi desculpas ao professor de Ciência, sem querer fui 

brigar com o professor, pedi desculpas (431 – Júlia).  

 

Os professores, eu gosto mais do professor de Educação Física, Adoro 

aquele professor! Ele faz e eu escrevo do quadro, eu faço prova de física. Eu 

adoro o professor de Matemática também, eu gosto muito daqueles 

professores, são ótimos, nota dez para os professores (801 – Júlia). 

 

Além de reconhecer as diferenças dos alunos e suas limitações, esses profissionais 

devem levar em consideração a heterogeneidade dos(as) alunos(as) ao desenvolverem suas 

práticas pedagógicas, propiciando estratégias e procedimentos do ensinar-aprender 

diferenciadas, de forma que não sejam orientadas pelo que se considera ser limitações e 

impossibilidades dos educandos, inclusive dos com DI (MAGALHÃES, 2011).  

A tia de Bruna e a tia de Rafael, respectivamente, assim como a mãe de Júlia, 

comentam sobre os professores:  

 

Dos professores graças a Deus ela teve sorte, ela nunca chegou a dizer que 

os professores disseram isso. Era mais dos alunos, sempre mais dos alunos! 

Dos professores, nos locais que ele estudou até agora, não tenho 

reclamação de nenhum. Muitos ela chamava até de tio. Não senti nenhuma 

discriminação por parte dos professores, o que acontecia era mais com os 

alunos que a discriminava (441 – Tia de Bruna).  

 

Sempre teve uma boa relação com os funcionários e com os professores (591 

– Tia de Rafael). 

 

A vida de Júlia na escola, ela se dava bem com os funcionários, com os 

professores e a com a direção (2A2 – Mãe de Júlia). 

 

É importante ressaltar que tratar os alunos de forma respeitosa e manter um bom 

relacionamento com eles consiste em um papel ético do professor. Exercer a docência, 

sobretudo, em tempos de inclusão escolar, não se trata de simplesmente tolerar e tratar com 

dignidade os alunos com DI na escola regular. Observamos que as falas não se voltam para o 
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papel dos professores como mediadores de conteúdos curriculares; nesse sentido, a escola 

para os sujeitos parece mais um espaço de socialização do que de aprendizagem escolar.  

Para assegurar o respeito à diversidade no contexto escolar, deve-se ir além da 

inserção de segmentos da sociedade historicamente excluídos desse ambiente, como é o caso 

de pessoas com DI, sendo preciso, levar em consideração, em todas as etapas do planejamento 

educacional o “conjunto de diferenças individuais: estilos cognitivos e de aprendizagem, 

interesses, experiências adquiridas, capacidades, condições orgânicas e ambientais” 

(CALIXTO, 2008, p. 298). 

4.3.2. ESTIGMATIZAÇÃO 

 

 As pessoas que partilham um tipo particular de estigma, estejam na condição de 

desacreditáveis ou de desacreditados, tendem a ter uma carreira moral, notadamente, 

intercruzada por relações sociais reduzidas.  

Para Goffman (2012), uma das fases do processo de socialização diz respeito à 

incorporação e ao aprendizado do ponto de vista das normas sociais e culturalmente 

produzidas. Nesse momento, a pessoa estigmatizada começa a entender as implicações do 

estigma para a sua vida. Em uma segunda fase aprende que possui um estigma particular e as 

consequências de possuí-lo. 

Na perspectiva do sociólogo norte-americano, esses dois momentos constituem a 

carreira moral da pessoa estigmatizada, ao fornecerem as bases que permitem distinguir as 

possibilidades de carreiras morais disponíveis para esses indivíduos. 

Goffman (2012) apresenta quatro modelos de socialização, a saber: indivíduos que 

possuem um estigma congênito e são socializados dentro da sua condição de desvantagem; 

aqueles que são preservados e protegidos da informação social, socializados numa cápsula 

protetora; o terceiro modelo incorpora os indivíduos que se tornam ou aprendem muito tarde, 

numa fase muito avançada de sua vida que são desacreditáveis; por último, pessoas 

estigmatizadas socializadas em comunidades diferentes. 

Para os fins da pesquisa, consideraremos os dois primeiros modelos de socialização 

apresentados, por terem se revelado importantes ao se considerar as experiências dos 

indivíduos entrevistados no ambiente familiar e, sobretudo, escolar. 

É na escola regular – instituição que produz/reproduz crenças, valores e atitudes do 

sistema social mais amplo – que os indivíduos com DI vivenciarão experiências mais intensas 
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com a estigmatização e a exclusão, seja por não atenderem plenamente as exigências 

institucionais do sistema escolar em detrimento de sua condição orgânica, ou por serem 

considerados intelectualmente incapazes e comprometidos pela deficiência, ou, simplesmente 

por estarem em um corpo marcado pela diferença, expressando uma diferença concebida 

como desvio em relação a um suposto padrão de normalidade. 

As falas das tias/mães ilustram essa reflexão: 

 

Eu acho que ela sofreu mais preconceito na escola. Aonde a gente andou e 

ela conviveu, ninguém nunca torceu a cara, toda a vida ela foi uma menina 

muito carinhosa, da maneira dela, foi muito carinhosa, gostava muito de 

beijo e de abraço, isso é desde criança (332 – Tia de Bruna).  

 

Em ruas que a gente andava nunca escutei ninguém dizer nada. Na escola 

que a gente escutava os meninos. Em cantos que eu ando com ela não tem 

problema, as pessoas abraçam, beijam, é tio e tia o povo da rua (352 – Tia 

de Bruna). 

 

Apesar de as atitudes discriminatórias serem mais perceptíveis no espaço da escola 

regular, também podem ser observadas no contexto mais amplo da sociedade: 

 

Teve um canto que a gente foi que ela queria pegar em uma criança e 

[silêncio], aquilo machucou muito [silêncio], ela quis pegar em uma 

criancinha e a mãe virou a cara e pegou a criança, essa foi a primeira vez 

que presenciamos uma pessoa torcendo a cara para o lado dela (342 – Tia 

de Bruna). 

 

Às vezes quando eu estou no ônibus com ela, não é só no colégio não! No 

ônibus ela gosta muito de escutar música no celular, ela fica escutando e 

tem uma reação assim, ela fica assim, as pessoas ficam olhando o jeito dela, 

eu fico só observando (411 – Mãe de Júlia). 

 

Ela gosta muito de conversar, quando conhece alguém ela não tem um limite 

de chegar e conversar calmo, ela bota tudo para fora e fala alto. As pessoas 

ficam observando esse jeito dela, outros acham engraçado e ficam rindo, 

outros talvez por terem alguém assim na família já chegam e conversam 

com ela, pessoas que já têm conhecimento, os que não têm é diferente (421 – 

Mãe de Júlia). 

 

Conforme Bernardo (2010, p. 60) salienta, “o corpo que não se assemelha aos modelos 

em voga por via da aparência, das atividades, do gesto ou do comportamento é negado, 

reiteradamente inibido, oprimido, excluído e estigmatizado pelos atributos característicos do 

descrédito social [...]”. O preconceito da audiência relativo à pessoa com DI, assim, pode 
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ocorrer de maneira velada, através de olhares, risos, gestos e estereotipias, conforme se pode 

observar no trecho a seguir: 

 

Júlia: Lá no Terezinha à noite não bagunçaram, os meninos ficaram 

olhando assim pra mim, eita danado! Mas não riram de mim lá na escola, 

estava normal (1221). 

Entrevistador: Agora à noite é normal? (1231). 

Júlia: É (1241).  

Entrevistador: Nas outras escolas também era normal? (1251). 

Júlia: Lá na escola M que eu estudava não, ruim que só (1261). 

 

Em sua narração, a mãe da garota também afirma ter percebido situações de 

preconceito velado por parte dos alunos, reforçando a assertiva da filha:  

 

Eu já presenciei, ficavam olhando, tinha uma turminha que via Júlia e 

ficavam um olhando para o outro e rindo, isso é devido ela não 

corresponder ao que eles esperam (381 – Mãe de Júlia).  

 

Além dessa manifestação mais sutil, o preconceito assumiu a forma de discriminação 

contra o tipo particular de estigma. Em ambos os casos o indivíduo estigmatizado terá a 

impressão de estar vivendo em um mundo incompleto e pouco receptivo. Os trechos a seguir 

evidenciam tal afirmação:  

 

Deixa eu ver [silêncio], da escola M, lá eu não fazia os desfiles, minha mãe 

chorou, eu chorei também. Por que eu não fiz os desfiles?! Por que ninguém 

me chamava?! Na escola M me chamaram de gorda e feia do mundo, eu saí 

dessa escola (321 – Júlia). 

 

 Em verbalização anterior Júlia25 questiona a si mesma sobre as motivações e bases 

objetivas das restrições e da exclusão de eventos a que fora submetida na escola regular, 

associando tal segregação por parte da comunidade escolar ao fato de ser “gorda” e “feia”. 

Apesar de a DI não aparecer em seu discurso como uma das fontes de discriminação, a 

literatura especializada na área tem reforçado que barreiras e dificuldades dessa natureza são 

comuns na trajetória de vida escolar de indivíduos com DI, o que também pode ser constatado 

na fala da sua mãe, assim como das tias de Bruna e de Rafael: 

 

Às vezes soltam piada: – é louca, é burra. Isso é uma coisa que você não 

pode sair brigando, se fizer isso, você vai brigar com muita gente. Temos 

                                                           
25 Assunto introduzido anteriormente, ver p. 130. 
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que estar preparados para nos confortarmos como mãe e confortar aquela 

pessoa que precisa, que é sua filha (391 – Mãe de Júlia). 

 

Passamos por muitas batalhas por causa das pessoas que não aceitam ela, o 

que doeu mais foi o povo não aceitar ela do jeito dela. Levou muito nome de 

doida, de abestalhada:  – “por que essa abestalhada está aqui? Isso não é 

canto dessa doida está, o lugar de doida é lá no hospício, canto de doida é 

lá” (191 – Tia de Bruna). 

 

Ele diz que os meninos chamam ele de doido; que chamam ele de deficiente; 

falam que ele não sabe escrever (211 – Tia de Rafael). 

 

 As interações sociais mistas entre os alunos sem DI e os alunos com DI na escola 

regular podem se tornar tensas, incertas ou caracterizadas pela indiferença. As idiossincrasias 

dos estudantes com DI, quando interpretadas e tratadas de maneira negativa, fazem com que 

sejam inseridos em condições de socialização que limitam seu desenvolvimento afetivo, 

cognitivo e psicossocial. As interações sociais mistas são responsáveis, inclusive, pela própria 

produção da DI, considerando que, dentre outros fatores interligados – constituição orgânica e 

subjetiva – é uma condição que se desenvolve nas relações sociais (CARNEIRO, 2008; 

GOFFMAN, 2012; PAN, 2008). 

Tanto Bruna quanto Rafael e Júlia, apresentam traços significativamente diferentes 

que chamam a atenção, sobretudo, no ambiente escolar, por destoarem das características da 

maior parte dos que ali se encontram. O encobrimento, isto é, a possibilidade de manipulação 

de informação sobre a base objetiva de sua distorção (GOFFMAN, 2012), exibi-lo ou ocultá-

lo, não lhes aparece como opção, ao menos no espaço escolar.  

Portanto, resta-lhes como possibilidade de vida escolar lidar com a manipulação da 

tensão que caracteriza suas relações sociais, ironicamente em uma instituição social 

fundamental no processo de socialização dos indivíduos, e que se denomina inclusiva.  

Os sujeitos da pesquisa, em suas verbalizações, expressam a tensão nas interações 

mistas na escola regular: 

 

Assim que eu cheguei lá, o professor foi logo me conhecendo, querendo 

conhecer os alunos, quando chegou minha vez eu disse meu nome, quando 

eu disse meu nome, foram logo me chamando de doida, dessas coisas (363 – 

Bruna). 

 

O professor perguntava porque estavam me chamando de doida, o professor 

foi logo me defendendo por causa dos meninos. Ele disse que se eu fosse 

doida eu não estaria ali, que eu estaria no hospício (373 – Bruna). 
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[...] cada um que mexia comigo, eu não fazia nada. Eu não lembro, meus 

amigos falavam que eu era muito mole, mas eu não sou [silêncio]. Eu sou 

muito forte! (1024 – Rafael). 

 

[...] é cheio de aluno bagunçando, me chamavam de gorda e feia do mundo. 

Ficam falando de mim, eu não gosto disso (462 – Júlia). 

 

Os meninos me chamavam de gorda e feia do mundo. Benza Deus, eu não 

gostava daqueles meninos, vou estudar em outra escola mesmo porque é 

melhor, estudar à noite é melhor (502 – Júlia). 

 

 A maneira como os sujeitos da pesquisa descrevem situações de interações mistas 

ocorridas na escola regular, revela que o convívio social entre pessoas com DI e não 

deficientes ainda dificulta o desenvolvimento de habilidades sociais e de aprendizagem dos 

primeiros. Na tentativa de lidar com a manipulação da tensão gerada nas interações sociais 

mistas na escola regular, observa-se que os três estudantes com DI acabavam se retraindo e 

evitando essas interações: 

 

Ah, tinha vezes que eu não queria nem ir à escola (134 – Bruna). 

 

As meninas e os meninos só queriam saber de mim quando estava com as coisas 

(154 – Bruna). 

 

[Silêncio] porque lá na sala eu era mais quieta, eu falava pouco com as meninas e 

com os meninos (704 – Bruna). 

 

Eu não ligo quando me chamam de doente, estou nem aí [silêncio], falo nada, fico 

calado, eles podem falar do jeito que quiserem, aí eu fico calado só escutando 

(1391 – Rafael). 

 

Eu não ligava quando me chamavam de burro, não ligava pra ninguém (824 – 

Rafael). 

 

Quando mexem comigo eu fico meio com vontade de chorar, a lágrima cair, mas 

só que nunca mais chorei (984 – Rafael). 

 

Me chamaram de não sei o quê, gorda e feia do mundo! Gorda! Bem alto na 

escola M (1722 – Júlia). 

 

Foi lá na escola M que eu estudava. Eu ficava só no recreio, no intervalo (1762 – 

Júlia). 

 

As verbalizações dos entrevistados acima evidenciam que, ao optarem por evitar 

interações sociais mistas que os fazem se sentir angustiados e em exibição, utilizam de 

estratégias anunciadas por Goffman (2012), tais como o retraimento e a clausura como 

espécie de mecanismo de defesa. 
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As falas dos sujeitos, ainda, permitem perceber que a inclusão social da pessoa com 

deficiência, de que tanto se fala desde os anos 2000, foi algo vivido por eles na escola de 

forma precarizada. O fluxo de suas interações tem sido limitado em detrimento das 

concepções negativas sobre certos tipos de atributos diferenciais que desqualificam a pessoa 

com DI, afetando suas interações sociais imediatas, realidade que persiste, apesar de estarmos 

sob a égide da inclusão. 

Montobbio e Lepri (2007, p. 128-129) dão ênfase particular aos padrões de 

socialização deficitários a que as pessoas com DI são sujeitas: 

 

Pode-se dizer que a questão central é exatamente esta: por um lado, as 

pessoas com deficiência intelectual têm dificuldade para assumir papéis de 

pessoas adultas, devido às mencionadas carências autoprojetuais; por outro 

lado, a organização social responde, em geral, de modo preconceituoso, 

utilizando representações sociais inadequadas.  

 

Os vários tipos de discriminação a que Bruna, Rafael e Júlia foram submetidos na 

escola regular, na presença dos alunos “normais”, conforme Goffman (2012), podem fazê-los 

se autodepreciar, tornarem-se inseguros, e, levá-los a se aproximar dos contatos mistos com 

agressividade, principalmente, quando a manipulação da tensão gerada nesse tipo de contato 

se torna precária:  

 

Eu sou um menino calmo, agora quem mexer comigo, já sabe que eu sou um 

menino muito brabo. Assim, eu sou um menino muito calmo, mas na horinha 

eu não dou uma de brincadeira (1401 – Rafael). 

 

Bruna e Rafael foram orientados, por suas tias, a ignorar o tratamento depreciativo por 

parte dos alunos “normais” na escola regular, foram aconselhados a agir como se as situações 

de estigmatização e discriminação a que eram submetidos recorrentemente não ocorressem. 

Percebe-se o papel indiretamente desempenhado pelos familiares, nas estratégias de 

manipulação para reduzir a tensão nas interações sociais mistas por eles adotadas: 

 

Deu muito trabalho na escola, todo dia eu ia buscá-la, toda vida tinha uma 

reclamação que ela queria bater no menino porque o menino tinha chamado 

ela de doida. Foi muito difícil, muitas vezes eu vinha chorando, porque eu 

não aceitava que fizessem isso com ela (61 – Tia de Bruna). 

 

Pedíamos que ela fizesse de conta que não existia nada disso, já para ela 

não colocar as coisas na cabeça e chegar no outro dia querendo bater nos 

alunos. Se a gente chegasse e falasse que era para bater neles, ela faria, 
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mas pedíamos que fizesse de conta que não estava nem aí, deixar eles 

falando (232 – Tia de Bruna). 

 

A discriminação é na escola e em todos os cantos, em qualquer lugar do 

mundo vai existir isso, em qualquer escola. Então a gente vai ter que se 

conscientizar de que: – levanta a cabeça; isso acontece; não dê ouvido; não 

é desse jeito: podem lhe achar feio, mas lá na frente vai ter quem ache você 

bonito, aí vai tirando de letra (80B1 – Tia de Rafael). 

 

 Rafael comenta sobre suas reações em situações nas quais foi estigmatizado: 

 

É, porque assim, quando eles falam isso no colégio e na rua eu não ligo, 

deixo falarem. Minha tia disse que se o povo falar isso eu não ligue. Minha 

avó também disse pra não ligar com esse povo que fala as coisas (962 – 

Rafael). 

 

Ao comentar que a discriminação é uma prática presente nas escolas e nos demais 

espaços da sociedade, caracterizando-se como algo recorrente e generalizado, de forma 

implícita, a tia do garoto reforça a noção dos processos de estigmatização no contexto escolar 

como reprodução do imaginário social e ramificação das estereotipias da sociedade que 

tipificam a categoria social da qual fazem parte. 

De acordo com Montobbio e Lepri (2007, p. 21): 

 

As reações emotivas que temos quando nos encontramos com pessoas com 

deficiência intelectual e, logo depois, as palavras e ações que lhes dirigimos 

são organizadas em torno dessa atribuição de significado e exprimem a 

representação mental que temos desses indivíduos. 

 

A efetivação de um ambiente escolar mais inclusivo exige a transformação das 

práticas estigmatizantes e discriminatórias manifestas na sociedade, pois, como coloca Lima 

(2006), é preciso garantir direitos a esse grupo, inclusive o direito educativo-afetivo e 

experiencial, respeitando-os em suas diferenças e assegurando-lhes de que não serão 

sentenciados como incapazes de aprender devido ao seu tempo de aprendizagem. 

A fala da mãe de Júlia serve de alerta para se investigar a inclusão dos alunos com DI: 

 

A maior contribuição eu acho que é quando você chega na escola para fazer 

a matrícula e eles acolhem. Acho que em pleno século XXI não tem nem 

como negar (412 – Mãe de Júlia). 

 

Quando um colégio a recebe, que permite fazer a matrícula, eu já me sinto 

respeitada, isso é um dever (42B2 – Mãe de Júlia). 
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É necessária a criação de ações que favoreçam a inclusão social na escola comum, 

além da garantia da presença física de indivíduos com DI, assegurando-lhes condições 

propícias de participação, de construção de redes de relacionamentos não discriminatórios, o 

que depende da qualidade das interações que estabelecem no espaço escolar (MAGALHÃES, 

2011; LIMA, 2006). 

Podemos observar nas falas de Bruna, Rafael e Júlia que, por não corresponderem aos 

padrões de normalidade instaurados, tiveram de lidar com posturas excludentes e 

estigmatizantes: 

 

Até agora eles só chamavam de doida [silêncio] (371 – Bruna). 

 

Me chamavam mais de doida do que de burra na hora que o professor ia 

escrever no quadro [...] (353 – Bruna). 

 

Como eu sou devagar, eu escrevo devagar, aí o professor perguntava se já 

podia apagar, os meninos iam logo respondendo que não porque tinha uma 

doida copiando (274 – Bruna). 

 

Espera aí ... [silêncio]. Assim, o preconceito que o povo dizia lá na escola 

comigo era de doente, me chamavam de doido (922 – Rafael). 

 

[...] um dia chegou uma menina e disse que eu era burro e doente, essas 

coisas, que eu não sabia fazer a prova. A outra menina disse: deixa o 

menino! Deixa o bichinho, o bichinho não é doente não! Ele é legal, ele está 

quietinho. Ela pegou e ficou me ensinando depois dessa, depois perguntou 

quantos anos eu tinha (743 – Rafael). 

 

É, me chamaram dessas coisas, mais já parou. Dessas coisas de doente, de 

doido, falei que eu não sou assim. De burro também, mas eu não sou burro, 

eu não como capim! Chamaram de jumento também. Depois dessa parou. 

Está tudo legal lá no colégio, conheci uns meninos legais (804 – Rafael). 

 

 A discussão sobre o preconceito e o estigma assume uma posição proeminente, 

quando se busca compreender e criar estratégias de combate à reprodução de barreiras 

atitudinais que se corporificam e adquirem forma na escola regular nas interpretações e, 

consequentemente, nas interações dos “normais” com os alunos que se distanciam dessa 

categorização (GLAT, 2009). De acordo com Bernardo (2010, p. 65), “O estigma, assim, 

encobre atributos e qualidades do sujeito exercendo poder de controle sobre suas ações, o que 

reforça a deterioração da sua identidade social, enfatizando os desvios e ocultando o caráter 

ideológico dos estigmas”.  

O somatório dessas experiências sociais rebate – considerando o caráter relacional da 

identidade – na construção da identidade dos estudantes com DI. Para Goffman (2012, p. 
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117), “[...] o indivíduo constrói a imagem que tem de si próprio a partir do mesmo material do 

qual as outras pessoas já construíram a sua identificação pessoal e social, mas ele tem uma 

considerável liberdade em relação aquilo que elabora”. 

Considerando a precariedade das interações sociais mistas dos educandos com DI na 

escola regular relatadas nas interlocuções dos sujeitos da pesquisa, é possível afirmar que a 

socialização deles está sendo marcada pela não aceitação de suas peculiaridades. Ao serem 

categorizados como “doidos”, “lentos”, têm os papéis sociais que podem desempenhar, 

reduzidos a poucos scripts, o que nega a identidade como ponto de constante transformação. 

Montobbio e Lepri (2007, p. 127) acrescentam: 

 

A identidade pessoal como resultante do conjunto de papéis desempenhados 

parece, portanto, basear-se nessa correspondência entre interpretações 

pessoal e reconhecimento social. Se, numa abordagem de tipo psicossocial, 

essa afirmação é válida, é necessário, então, refletir brevemente sobre o que 

pode acarretar quando, no jogo de espelhamento entre pessoa e os outros, 

estiverem inseridos elementos contaminantes, preconceituosos (como no 

caso da deficiência). 

 

A maneira como os alunos com DI – sujeitos da pesquisa – são identificados por seus 

colegas na escola regular – utilizam de termos específicos de estigma – os fazem entrar em 

conflito com os atributos que julgam possuir:  

 

Eu não sou doida, porque se eu fosse doida não estaria na escola, estaria no 

hospício (673 – Bruna). 

 

Me chamam de burro, dessas coisas de burro, mas eu não sou, se eu fosse 

burro estaria comendo capim. Não sou burro! Eu não como capim! (1441 – 

Rafael). 

 

No colégio, estudava na escola M, me chamaram de gorda e feia do mundo. 

Sou gorda e feia? Sou não! (51 – Júlia). 

 

Como pode ser observado nas falas acima, Bruna, Rafael e Júlia marcam em seus 

discursos que os termos pejorativos que lhes são imputados não os representam. As ocasiões 

em que as identidades impostas pela audiência contrastam com a identidade que o indivíduo 

estigmatizado aplica a si, revelando a não conformação a elas, podem gerar uma ambivalência 

em relação ao próprio eu (GOFFMAN, 2012). 

 Enquanto a escola não se transformar para garantir condições mais recíprocas de 

interações entre os alunos, os professores, os coordenadores e os funcionários, respeitando a 

heterogeneidade que constitui a comunidade escolar, continuará a ser um cenário marcado 
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pela exclusão, em que seus integrantes apenas convivem no mesmo espaço, situação que se 

revela mais perversa quando se trata dos alunos com DI. A atual configuração escolar não é 

concebida como um espaço que proporciona relações recíprocas, o que pode ser ilustrado 

pelos depoimentos abaixo:  

 

Na escola é isso que eu já disse, foi muito difícil, enfrentamos dificuldades 

para as pessoas aceita-la, lutamos até hoje (311 – Tia de Bruna). 

 

As escolas estaduais e municipais são todas iguais, deveriam ser melhores 

para aceitar uma pessoa especial. Muitas mães deixam de colocar seus 

filhos no colégio por causa da discriminação, do medo de não serem 

aceitados, mas a gente não desistiu (491 – Tia de Bruna). 

 

Sobre o preconceito, as pessoas têm muitas informações, estamos em pleno 

século XXI, no entanto, as pessoas não respeitam os idosos, as pessoas com 

deficiência física e visual. As pessoas não se respeitam na escola. Quando 

eu digo preconceito, é isso aí. As pessoas deviam respeitar uns aos outros 

(441 – Mãe de Júlia). 

 

Sobre a escola, receberam ela, eu falo mais sobre a aprendizagem. 

Professores do ensino particular não ligam, muito menos do ensino público 

(422 – Mãe de Júlia). 

 

Os impedimentos e as contingências nas interações sociais mistas na trajetória escolar 

de Bruna, Rafael e Júlia, em decorrência das atitudes negativas e atributos estereotipados que 

lhes foram imputados, principalmente, por parte dos alunos, fizeram com que as relações 

sociais positivas, centrais para a construção da autoimagem, lhes fossem negadas.  

As interações sociais mistas, entre os alunos não deficientes e os alunos com DI, 

quando engendradas com desdém pelos primeiros, acaba por projetar uma imagem do aluno 

com DI reduzida ao estigma, a ponto de fazê-los não se sentirem aceitos na escola regular, 

levando-os a elaborar uma autoconcepção da escola regular marcada pelo descontentamento 

com a maneira que suas vivências, nesse ambiente, reverberaram em suas vidas. Podemos 

observar essa sensação de “não pertencimento” ao espaço da escolar regular na fala de Bruna: 

 

Entrevistador: Tudo que você viveu na escola, que você me contou durante 

as entrevistas, ainda mexe com você hoje? (1694). 

Bruna: Sim, e muito! (1704). 

Entrevistador: Por quê? (1714). 

Bruna: Por causa dos apelidos dos meninos que me chamava de doida, de 

burra, dessas coisas. Aí quando eu me lembro, que eu vou falar pra minha 

mãe, ela manda eu esquecer essas coisas, mas só que eu não consigo 

esquecer, eu fico só lembrando [choro] (1724). 
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A esse respeito, comenta Rafael: 

 

Entrevistador: Você achava legal a forma que era tratado na escola? (874). 

Rafael: Não (884). 

Entrevistador: Por que você não achava legal? (894). 

Rafael: Porque eu ficava magoado, muito mesmo! (904). 

Entrevistador: Por que isso magoava você? (914). 

Rafael: Por causa de arenga, bagunça, gritaria, o coração ficava magoado 

(924). 

Rafael: Me sinto bem agora! Ninguém mexe comigo agora. Quem mexia e 

quem não mexia não mexe mais, por causa da diretora novata e dos meus 

amigos (1304). 

Rafael: É ruim porque eu ficava triste (1324). 

Entrevistador: Hoje você ainda fica triste? (1334). 

Rafael: Não! Eu nem choro mais (1344). 
 

Júlia também fala sobre a questão: 

 

Entrevistador: Como você se sentia na escola quando os alunos mexiam 

com você? (1812). 

Júlia: Chorava! (1822). 

Entrevistador: Você chorava? Por que você chorava? (1832). 

Júlia: Porque os meninos me chamavam de gorda e feia do mundo (1842). 

Entrevistador: Você só chorava ou fazia mais alguma coisa? (1852). 

Júlia: Ficava em casa. Eu saí da escola, ficava em casa fazendo minhas 

coisas (1862). 

 

Entrevistador: como você se sentia quando percebia que ficavam rindo de 

você? (1504). 

Júlia: Eles me chamavam de gorda e feia do mundo (1514). 

Entrevistador: Como você se sentia? (1524). 

Júlia: [Silêncio] chorava! Chorava! (1534). 

Entrevistador: Hoje quando você lembra, você ainda fica triste? (1544). 

Júlia: É, eu fico triste [silêncio] (1554). 

 

É preciso considerar que “o estigmatizado e o normal são parte um do outro [...]”, 

sendo que os efeitos negativos e desestabilizadores resultantes das interações sociais 

reduzidas ocasionam efeitos na identidade da pessoa estigmatizada, restringindo, inclusive, 

suas chances de vida e as possibilidades de desempenhar certos papéis sociais, a exemplo das 

pessoas com DI, que elaboram uma imagem do Eu precária ao serem cerceados de bases 

importantes para a identidade adulta (GOFFMAN, 2012, p. 146; MONTOBBIO; LEPRI, 

2007).  

Assegurar melhores condições de socialização, de ensino e de aprendizagem aos 

alunos com DI, coloca a aceitação das diferenças individuais dos alunos como uma questão-

chave a ser trabalhada para redimensionar as práticas sociais e escolares, transformando-as em 
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práticas que visem à configuração de um ambiente escolar inclusivo em que os alunos com DI 

sejam sujeitos ativos e atuantes, garantindo-lhes condições de participação, permanência e 

aprendizagem, isso, sem desconsiderar seu ritmo e a maneira como interagem com o mundo. 

A violência escolar é um tema que foi suscitado nas falas dos alunos com DI 

entrevistados, constata-se em suas narrativas que esse fenômeno, majoritariamente, tem como 

autores seus colegas do sexo masculino, responsáveis pelo comportamento discriminatório, 

sendo praticamente inexistente a atribuição de agressões físicas ou verbais por parte das 

garotas.  

É preciso considerar que a construção social da masculinidade através de atitudes 

como a dominância e a agressividade ainda é comum em muitas sociedades, que incentivam 

os rapazes, direta ou indiretamente, a provarem que possuem esses atributos estereotipados 

para afirmarem-se como homens. A pressão social exercida sobre eles, os fazem orientar suas 

interações sociais e práticas discursivas com pouca receptividade para comportamentos 

divergentes. Dessa forma, tornam-se mais propensos a serem os principais agentes da 

violência escolar (ANDRADE, 2004).  

Nesse contexto interacional as identidades não são concebidas como negociáveis, 

restringindo a abertura para um alargamento da ideia do “ser homem” e “ser mulher”. As 

severas subalternizações nas relações de gênero secundarizam o papel das alunas e, inclusive 

dos alunos, que não seguem à risca as expectativas do “ser homem” difundidas entre os 

alunos, tais como: homem não chora, homem não é sensível e emotivo (SAAVEDRA, 2004).  

Os estudantes com DI, como indicam os sujeitos da pesquisa, são propensos a se 

tornarem alvo dos abusos físicos e emocionais por não se conformarem às normas sociais, 

ficando sujeitos a intricados processos de ridicularização. Nesse processo as garotas com DI 

são duplamente estigmatizadas na escola: por serem mulheres e pela condição de pessoa com 

DI.  

 

4.4 PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO NA ESCOLA REGULAR 

 

Na escola circulam identidades, produções subjetivas, simbólicas e práticas 

discursivas que afetam a configuração identitária dos estudantes. Assim, na escola não se 

aprende apenas conteúdos curriculares, mas formas de interpretar e compreender papéis 

sociais. Alunos com DI, devido à insuficiência de experiências positivas oportunizadas em 

sua vida escolar, acumulam déficits, quase sempre, vistos como uma simples decorrência do 
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fator orgânico da deficiência. Contudo, é preciso considerar que “[...] o desenvolvimento, a 

personalidade e a aprendizagem são constantemente influenciados pelas interações 

estabelecidas” (CAMPOS; DUARTE, 2013, p. 166). 

As experiências negativas que os alunos com DI estão vivenciando em escolas 

regulares, principalmente, em relação às interações sociais mistas com alunos não deficientes, 

profissionais da educação e professores, revelam a dificuldade da escola em acolher as 

diferenças sem discriminá-las, rompendo com os rótulos e estereótipos incapacitantes fixados 

à identidade desses alunos. 

As narrativas de Bruna, Rafael e Júlia revelam as condições limitantes em que suas 

relações sociais estão sendo processadas na escola regular, fator determinante no processo de 

ensino e de aprendizagem: 

 

Ah!, tinha uns meninos lá que não queriam fazer trabalho comigo, o 

professor perguntava por quê, os meninos falavam que eu era uma menina 

que não fazia nada. Daí eu falava com o professor, pedia pra fazer com as 

meninas, o professor mandava eu falar com as meninas, aí as meninas 

pegavam e botavam o meu nome [risos] (41 – Bruna). 

 

Tinha dias que eles faziam de conta que ela não existia em sala de aula, ela 

chegava e contava: – “olha mãe, fulano não quer fazer trabalho comigo; 

não quer ficar no grupo comigo; os professores mandam, mas eles não 

querem fazer o trabalho comigo porque dizem que eu não faço nada, que eu 

não sei de nada” (101 – Tia de Bruna).  

 

Não queriam fazer trabalho com Bruna na escola, diziam que não queriam 

fazer trabalho com ela porque ela não fazia nada. Era isso que Bruna 

contava de dentro da sala de aula, que as pessoas chegavam e diziam ao 

professor que não queriam fazer trabalho com ela (382 – Tia de Bruna). 
 

 As verbalizações acima, a primeira de Bruna e a duas últimas de sua tia, podem ser 

analisadas com base na categoria de interações que Calixto (2008) identifica como “interações 

excludentes (negação)”.  

As interações, como afirma o autor, ocorrem em posições assimétricas que envolvem 

relações de prestígio e de poder, de modo que até mesmo onde aparentemente só existe 

exclusão – situação presente no relato de que os alunos não queriam fazer trabalho com Bruna 

– existe interação, sujeita a relações de poder, que define quem está dentro e quem está fora. 

Tais relações exigem a mediação direta de um docente capaz de não apenas organizar os 

trabalhos em grupos, mas de gerenciar as questões pedagógicas e éticas que podem surgir nas 

atividades coletivas. 
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O processo de inclusão/exclusão origina-se da disputa pelos recursos simbólicos e 

materiais em jogo em cada contexto social, não sendo nunca um processo inocente (SILVA, 

2014). No caso do ambiente escolar, é marcado pela lógica produtivista e competitiva do 

capitalismo, em que a meritocracia e a seletividade se fazem presentes, demarcando fronteiras 

entre quem está dentro (incluído) e quem está fora (excluído). 

Nessa hierarquização o aluno com DI, normalmente, é visto como aquele que não 

contribui para a realização das atividades escolares, ficando à margem. No caso de Bruna, 

seus colegas aceitam integrá-la ao grupo de trabalho, não espontaneamente, mas por 

solicitação do professor, após reclamação da garota – “Daí eu falava com o professor, pedia 

pra fazer com as meninas, o professor mandava eu falar com as meninas, aí as meninas 

pegavam e botavam o meu nome”. – As falas de Rafael também ilustram essa realidade: 

 

Assim quando as meninas estão perto o professor pede para ajudar, todo 

mundo ajuda (1612 – Rafael). 

 

Às vezes as meninas me chamam pra fazer o trabalho, mas como tem esses 

negócios pra fazer em grupo, eu não fui não, nem as minhas amigas. Não 

foram também! A gente ficou no mesmo canto, onde ela estava (344 – 

Rafael). 

 

Teve uma vez que disse que não queria fazer trabalho comigo (873 – 

Rafael). 

 

 Rafael também revela que não participava das atividades escolares quando essas eram 

feitas em grupo, restando-lhe ficar apenas observando ao lado de suas amigas, provavelmente 

alunas com DI, sujeitas a mesma negação por parte dos colegas de ida para o grupo. Algumas 

das lembranças de Júlia também retratam processos de exclusão semelhante:  

 

Entrevistador: Seus colegas ajudam você nos trabalhos? (951). 

Júlia: Não, eu faço sozinha (961). 

Entrevistador: Você faz trabalhos em grupo com seus colegas? (971). 

Júlia: Não! Eu já fiz um grupo com minha colega que estuda na minha sala 

(981). 

Entrevistador: Os professores passam trabalhos em grupo? (991). 

Júlia: Faz, à noite faz trabalho em grupo (1001). 

Entrevistador: Você participa dos grupos? (1011). 

Júlia: Eu acho bom fazer o grupo de artes (1021). 

Entrevistador: Você faz o quê, quando está no grupo? (1031). 

Júlia: Eu fico ao lado da minha amiga (1041). 
 

Júlia afirma fazer os trabalhos sozinha, sem a cooperação dos colegas, à exceção da 

aula de artes, em que faz os trabalhos com uma colega da sua turma, realidade que contraria o 
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pressuposto de que trabalhos em grupo devem ser organizados de forma que favoreçam a 

colaboração entre os alunos, o que fica claro em suas declarações: 

 

Entrevistador: Quando o professor passa trabalho em grupo, que é para 

fazer com os colegas, eles fazem com você? (1084) 

Júlia: Em grupo, fiz o grupo com a menina da minha sala. Foi o único 

grupo que eu fiz (1094). 

 

Entrevistador: Você faz sempre com a mesma menina? (2092). 

Júlia: É, com uma menina que eu conheço (2102). 

Entrevistador: Por que você não faz com outros alunos? (2112). 

Júlia: Porque eu não gosto de alunos bagunceiros perto de mim (2122). 

Entrevistador: Alguma vez alguém disse que não queria fazer trabalho com 

você? (2132). 

Júlia: Disse (2142). 

 

Entrevistador: Por que os alunos não queriam fazer o trabalho com você? 

(2262). 

Júlia: Não sei. Eles queriam fazer um grupo e eu não quis, não com eles, eu 

fico e faço sozinha (2272). 

Entrevistador: Por que você faz sozinha? (2282). 

Júlia: Porque eu não sei escrever, eu fico lá parada, sentada (2292). 

Entrevistador: Você fica só parada e sentada? Você também faz o trabalho 

com eles? (2302). 

Júlia: Não faço muito o trabalho com eles (2312). 

Entrevistador: Você prefere fazer sozinha? (2322). 

Júlia: É, sozinha. (2332). 

 

Júlia, ao discorrer sobre o desconforto que sente em fazer trabalhos em grupo com os 

alunos, elucida momentos em foi convidada a integrar o grupo, mas que não se sentia à 

vontade para tal, ao menos com alguns dos alunos – “Eles queriam fazer um grupo e eu não 

quis, não com eles, eu fico e faço sozinha” – justifica que por não saber escrever não 

participava, apesar de dominar a linguagem escrita e a leitura, sendo duas habilidades 

descritas por ela mesma como coisas que gosta de fazer. 

As falas da garota revelam certa ambivalência, considerando que ela sabe ler e 

escrever. Quando reforça que “não quis grupo, não com eles”, deixa transparecer o 

afastamento social entre ela e os alunos, que em diversas circunstâncias no contexto escolar 

depreciaram sua imagem, resultando em seu isolamento. Nesse cenário, a solidão, o silêncio, 

e a distância do grupo surgem como alternativas para evitar as interações não amistosas. 

Por mais que os professores utilizem o recurso dos trabalhos em grupo em sala de 

aula, as narrativas dos sujeitos da pesquisa fornecem indícios de que essa proposta está sendo 

desenvolvida sem a devida atenção, por parte dos docentes, em relação à forma como os 
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grupos estão sendo constituídos, o que reforça os processos de exclusão, distanciando essa 

prática de seu objetivo de promover a cooperação entre os alunos. 

Sobre essa questão, Fernandes (2010, p. 164-165) ressalta que a dimensão da amizade 

deve ser considerada pelos docentes em seus planejamentos, para que possam criar estratégias 

que combatam a exclusão dos alunos com DI nos momentos de realização de trabalhos em 

grupo: 

 

Um aspecto importante é a dimensão da amizade, que nem sempre é 

considerada como fator determinante nos processos de ensino e 

aprendizagem. Geralmente alunos sem deficiência cognitiva vivenciam as 

amizades de forma natural nos ambientes escolares, porém para alunos com 

necessidades especiais, o professor deverá considerar esta dimensão no seu 

planejamento pedagógico.  

 

Toledo e Vitaliano (2012) advogam que o trabalho em grupo quando precede de uma 

organização em que cada integrante possa desempenhar uma atividade de acordo com as suas 

habilidades, beneficia o desenvolvimento de todos, sobretudo, do aluno com DI. 

Alguns dos relatos dos participantes mostram que havia colegas e professores que 

tinham empatia por eles na escola e os auxiliavam nas atividades, conforme pode ser 

observado na narrativa de Rafael: 

 

Rafael: A professora me ajuda na prova, tem uns professores que ajudam, 

tem uns que não, tem uns que dizem: – não, ele sabe fazer a prova. Mas não! 

(1691).  

Rafael: É, tem uns alunos que ajudam, meus amigos, né (763). 

Entrevistador: Eles ajudam como? (773). 

Rafael: Pega no lápis, pega na minha mão, tem uns que pegam na minha 

mão, como as meninas (783). 

Entrevistador: Ajudam você a fazer os trabalhos e as provas? (793). 

Rafael: É, mas quem ajuda mais são as professoras e os professores (803). 

Entrevistador: Teve alguma situação em que não quiseram ajudar você na 

escola? (813). 

Rafael: Já, já! (823). 

Entrevistador: Quem não quis ajudar você na escola? (833). 

Rafael: Assim, as meninas ajudaram. Teve uma parte que o professor falou: 

– deixa que ele escreve sozinho, eu já vi ele escrevendo no ano passado. Ele 

pensou que era eu, mas não era eu, era outro menino (843). 

Rafael: Tinha um menino que ao terminava a prova ia me ajudar, os outros 

ficavam olhando, o outro também ia me ajudar a escrever (853). 

 

Bruna também comenta que recebia auxílio na realização das atividades escolares:  
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Bruna: A professora X de Y me ajudava muito, me dava a cola, dizia assim: 

– deixa os meninos saírem da sala que eu te ajudo, aí ela ia e dava (1003). 

Bruna: Os professores Xs me ajudavam nos trabalhos e nas provas, uns 

davam a cola e outros não (414). 

 

Apesar de terem se deparado com professores(as) e/ou alunos(as) que os ajudaram 

durante a vida escolar, essas situações aparecem em suas narrativas como episódios 

esporádicos, considerando as lembranças de poucas interações e afastamento social presentes 

em suas narrativas.  

 Em seu relato Bruna destaca que precisava de ajuda na escola, mas que não a 

encontrou em suas interações com os professores, o que revela o despreparo da escola para 

lidar com as necessidades educativas da garota e combater a discriminação que sofria. 

 

Bruna: Tinha uma mulher lá na escola que me acompanhava, ela era 

psicóloga e, tinha outro psicólogo também. Os dois me ajudaram muito. 

Quando era dia de prova e de trabalho eles me ajudaram muito. Depois que 

saí da escola nunca mais fui visitá-los (813). 

Entrevistador: Você precisava da ajuda deles? (823). 

Bruna: Muito! (833). 

Entrevistador: Por quê? (843).  

Bruna: Os psicólogos eram os únicos que me ajudaram muito. (853). 

 

Entrevistador: Você acha que os professores e os alunos poderiam ter 

ajudado mais você na escola? (903). 

Bruna: Os únicos que ajudavam mesmo eram os psicólogos, eles me 

ajudaram muito quando tinha discussão com os meninos, quando me 

chamavam de doida e de burra. As meninas eram mais legais. Eles pediam 

para apontar com o dedo os meninos que estavam me chamando de doida, 

daí eles chamavam os meninos e conversavam com eles. Eu sinto falta da 

minha escola (913). 

 

O abandono pedagógico vivenciado por Bruna é comum na trajetória de alunos com 

DI na escola regular. A exclusão dos processos de ensino e de aprendizagem de alunos com 

DI durante a escolarização, os fazem se sentir inseguros em relação ao papel social que 

desempenham na instituição escolar. No caso de Bruna, ela diz ter encontrado nos psicólogos 

o apoio que lhe possibilitou se sentir acolhida. 

As narrativas da mãe de Júlia e da tia de Bruna expressam inconformidade com as 

competências e habilidades escolares adquiridas ao longo do processo de escolarização das 

garotas. Seus depoimentos sugerem que a prática docente pode não estar favorecendo a 

compreensão e o aprendizado dos conteúdos: 
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Júlia começou a estudar muito cedo. Eu acho que existe falta de interesse 

dos professores, porque mesmo com a dificuldade de Júlia, ela estuda desde 

os cinco anos e meio de idade; agora ela está com vinte anos. Esse tempo 

todinho, quase duas décadas, Júlia não entende conteúdo de estudo nenhum 

(51 –Mãe de Júlia). 

 

O colégio também não incentiva, os professores vão para a escola ensinar, 

quem quiser aprender que aprenda, não têm esse interesse (71 –Mãe de 

Júlia). 

 

Ela só se interessava mesmo em escrever, o conteúdo ela não sabia. Ela 

escrevia porque eu falava que ela tinha que fazer o exercício do livro e que 

depois íamos procurar as repostas, ela escrevia, mas no limite dela, quando 

ela não queria mais, ela não fazia, aí eu ficava tentando, às vezes (192 – 

Mãe de Júlia). 

 

Falar a verdade é preciso, dizer assim: coloque uma prova que ela 

responde, ela não responde! Não responde por quê?! Ela não aprendeu 

mesmo, ela aprendeu a ler e escrever, mas ler questões de prova e textos, ela 

não aprendeu (432 – Tia de Bruna). 

 

Como sinalizam Rocha e Avila (2015), para além da inserção de alunos com DI no 

espaço escolar, a inclusão deve suscitar a preocupação de analisar como esses alunos podem 

estar aprendendo e se desenvolvendo efetivamente, e, não apenas para adensar o quantitativo 

dos índices de inclusão, o que demanda do professor uma prática docente que não subestime a 

capacidade do aluno, atenta à flexibilização e à adaptação curricular.  

Nesse sentido, Oliveira, Valentim e Silva (2013, p. 40) advogam: 

 
O desenvolvimento de todo e qualquer indivíduo, assim como do indivíduo 

com deficiência intelectual, está intimamente associado com a 

aprendizagem, que é a mola propulsora das várias capacidades acadêmicas e 

sociais a serem desenvolvidas. Tal aluno deve ter acesso aos conhecimentos 

curriculares e não apenas estar na escola para “socializar”. 

 

Fernandes (2010) assevera que decisões educacionais e intervenções acerca das 

competências sociais para educandos com DI foram e estão sendo negligenciadas nas 

propostas curriculares, em função de estereótipos que subjugam as potencialidades e os 

aspectos subjetivos desse alunado.  

A fala de Rafael, em consonância com o exposto por Fernandes (2012), evidencia o 

descompasso entre a prática pedagógica do professor e os pressupostos da educação inclusiva: 

 

Entrevistador: Como são as atividades na escola? (371). 

Rafael: As atividades são de escrever o nome do quadro, e de fazer conta, 

essas coisas aí (381).  

Entrevistador: Você acha difícil ou fácil? (391). 
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Rafael: Eu não faço não, fico só olhando, prestando atenção no professor. 

Eu não sei fazer, é uma conta muito difícil. Tem conta difícil, tem conta 

fácil. (401). 

Rafael: O professor leva revista todo dia pra fazer o trabalho, ele deu uma 

pra menina, a menina estava escrevendo do quadro (1582). 

Rafael: Pra dizer que eu estou escrevendo, eu peguei a revista e escrevo no 

caderno, só um pouquinho né, aí eu fui pro intervalo (1592). 

 

 Podemos inferir que o garoto está incluído na sala de aula regular ao mesmo tempo em 

que se encontra excluído dos processos pedagógicos desenvolvidos, quando diz: “não faço 

não, fico só olhando, prestando atenção no professor”, deixa claro que o currículo escolar 

não está sendo desenvolvido em uma perspectiva que considere as demandas e dificuldades 

dos alunos no processo de ensino e de aprendizagem. O garoto simplesmente fica olhando o 

professor, tendo a plena consciência de que não faz nada, isto é, de que não está sendo 

incluído e beneficiado. 

 Como ressaltam Mendes et al. (2011), os sistemas educativos não têm assegurado aos 

alunos com deficiência um processo de escolarização na perspectiva inclusiva. Ao contrário, 

continuam organizando suas práticas de forma tradicional, não considerando as 

especificidades dos alunos, utilizando-se de práticas orientadas por um método seletivo, 

assentado em objetivos e conteúdos fixos, cabendo aos alunos terem aptidão para acompanhá-

los.  

 Ao invés de adotar práticas educacionais embasadas no método de adaptação de 

ensino26, um dos professores de Rafael leva revistas para a sala de aula e as entrega ao garoto 

para que ele se distraia enquanto a aula prossegue. O garoto, provavelmente, na intenção de 

não fazer algo à parte do que estava sendo proposto para os demais alunos sinaliza: “pra dizer 

que eu estou escrevendo, eu peguei a revista e escrevi no caderno, só um pouquinho né, aí eu 

fui pro intervalo”.  

 Antunes (2012, p. 35) ressalta: 

 

Não basta matricular um aluno com deficiência numa escola regular e inseri-

lo em classe comum para que seja iniciado o seu processo de escolarização 

na perspectiva da educação inclusiva. O seu percurso na escola será, de fato, 

inclusivo se forem garantidas a esses alunos condições efetivas de 

escolarização, considerando a necessidade de uma abordagem heterogenia 

dos processos de aprendizagem e permanência na escola. A presença do 

                                                           
26 Método condizente com as políticas de educação inclusiva disseminadas no Brasil, segundo Mendes et al. 

(2011), que preconizam que um único método de ensino e de aprendizagem não são capazes de atender as 

necessidades de todos os alunos, sendo preciso aderir a várias estratégias de ensino, as adaptando às diversidades 

e particularidades dos alunos.  
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aluno é a primeira etapa do processo de inclusão e sem querer desqualificá-

la, é a parte menos complexa. 

 

É importante considerar, ao se estabelecer as práticas pedagógicas, que não há como 

mensurar de forma determinista o quanto os alunos com DI podem aprender e se beneficiar 

dos conteúdos escolares; cabe à escola, portanto, não limitar as possibilidades de 

aprendizagem desses alunos, considerando, nesse processo, o ritmo, as particularidades e 

aptidões destes e também a “[...] exploração de novas alternativas pedagógicas que 

possibilitem ir além dos comprometimentos severos dos educandos” (ROCHA; AVILA, 

2015, p. 35). 

A abordagem médica e psicométrica tende a realizar predições sobre o quanto o aluno 

com DI pode aprender; abordagens pedagógicas orientadas pela perspectiva psicométrica, por 

exemplo, tendem a colocar o estudante com deficiência como atrasado em relação a padrões e 

escalas de desenvolvimento. 

Ressaltamos, ainda, que a avaliação da aprendizagem escolar de alunos com DI 

incluídos em turmas comuns do ensino regular é concebida como um dos maiores desafios da 

educação inclusiva. Pesquisadores como Pan (2008), Chicon e Sá (2013) e Oliveira e Pletsch 

(2014) defendem a necessidade de se considerar não apenas o produto final do aprendizado 

escolar, expresso através de um conceito/nota, e sim, valorizar todo o processo, conforme 

preconizam as Diretrizes Nacionais Para a Educação Especial na Educação Básica, que 

orientam que a avaliação pedagógica seja realizada por meio de “processo permanente de 

análise das variáveis que interferem no processo de ensino e aprendizagem, para identificar 

potencialidades e necessidades educacionais dos alunos e as condições da escola para 

responder a essas necessidades (BRASIL, 2001, p. 34). 

No entanto, esses aspectos imprescindíveis da avaliação escolar, principalmente, 

quando se trata de educandos com DI, ainda, precisam ser incorporados na educação 

inclusiva, tornando a avaliação pedagógica um processo capaz de mensurar de forma mais 

qualitativa as aprendizagens dos sujeitos, não menosprezando o ritmo e o tempo de 

aprendizagem, superando dessa forma o tradicionalismo que tem imperado na forma de 

pensar dos professores e, consequentemente, em suas práticas (OLIVEIRA; VALENTIN; 

SILVA, 2013). 

Além disso, como ressaltam Oliveira e Pletsch (2014), a avaliação escolar deve ser 

adaptada às especificidades dos alunos, tendo-se em vista que utilizar o mesmo procedimento 
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avaliativo empregado para toda a turma com os alunos com DI, sem os devidos ajustes, 

reforça o estigma da não aprendizagem.  

A tia de Bruna comenta sobre as vivências da sua sobrinha com as avaliações 

escolares: 

 

Tinha professor que sabia que ela era avaliada diferente dos outros alunos, 

mas passava uma prova igual à dos outros. Se eles achavam que ela não 

tinha a capacidade de fazer aquela prova todinha, por que passavam? Era 

sempre a mesma prova, nunca fizeram uma prova diferente, tinha prova que 

ela colocava só o nome dela. Quando chegava a nota era “zero”, por que 

“zero”, se eles trabalham avaliando você? Sendo que ela não tinha 

capacidade de responder dez questões em uma prova em um horário porque 

ela era lenta (392 – Tia de Bruna).  

 

Teve prova que a gente recebeu só com o nome dela, no final do ano não 

tinha nota, aí passavam trabalho em cima de trabalho, trazíamos os 

trabalhos para casa e fazíamos, ajudávamos ela a fazer para ver se chegava 

na média (412 – Tia de Bruna). 

 

 As narrativas da tia de Bruna revelam que a verificação da aprendizagem da garota nas 

escolas que frequentou se encerrava em si mesma, feitas apenas na intenção de quantificar o 

conteúdo que ela absorveu e era capaz de transcrever em uma avaliação única, como produto 

final e definitivo, não viabilizando o acompanhamento de aprendizagem, muito menos a 

promoção de estratégias de ensino.  

Júlia também expressa em seus discursos a limitação da avaliação pedagógica, que 

reforça o estereótipo da não aprendizagem e desenvolvimento do aluno com DI:  

 

Tirei nota zero em ciência, tirei zero! Em educação física tirei 1,5, em 

matemática tirei 1,5, de ciência tirei zero. E de artes? Tirei zero. Agora deu, 

fui aprovada! Aí chegou assim: matemática, aprovada; ciência, aprovada; 

artes, aprovada; educação física, aprovada. Aí eu passei (461 – Júlia). 

 

O meu trabalho foi de matemática, foi o mais difícil de somar, eu não sei 

somar, deixei em branco, o trabalho de matemática eu também deixei em 

branco. Eu disse: ei, professor, eu posso sair? Aí eu já saí da sala, quem 

terminou vai embora (821 – Júlia). 

 

Prova de artes eu deixo em branco, porque eu não sei nem responder, deixo 

em branco (861 – Júlia). 

 

 O procedimento de avaliação pedagógica ao qual Júlia e os demais sujeitos da 

pesquisa foram submetidos apenas verificou o rendimento escolar de forma estanque, 

desconsiderando que a avaliação deve ser um processo contínuo que fornece indicativos para 
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retroalimentar o processo de aprendizagem e fornecer um feedback, inclusive, das práticas de 

ensino. 

Segundo Oliveira, Valentin e Silva, (2013, p. 36): 

 

Para a avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, é 

preciso fazer a adequação dos processos que constituem o ciclo avaliativo, 

quer dizer, os momentos de avaliação devem ser contínuos, de modo a 

capturar suas possibilidades de aprendizagem, assim como os instrumentos 

devem ser adaptados, a fim de avaliar e acompanhar o que ele é capaz de 

fazer sozinho e/ou com ajuda, oferecendo informações para atuar nas suas 

necessidades. 
 

 O discurso de Rafael revela que o processo avaliativo estar sendo estruturado de forma 

não abrangente e multifatorial, funcionando como um mecanismo de exclusão. Além disso, 

narra ocasiões em que não recebeu a prova como os demais alunos e foi liberando mais cedo: 

 
Rafael: Na outra semana teve prova, [...] o professor me deu a prova e eu 

fiz só meu nome, eu não fiz! Os meninos falaram que era fácil, mas eu olhei 

assim, era meio difícil, eu não fiz (24). 

Entrevistador: Você achou difícil a prova? (34). 

Rafael: Quem fez foi as meninas, eu não fiz! Fiquei lá sentado. Depois o 

vigia chamou a gente para o intervalo (44). 

Entrevistador: Você colocou só o seu nome na prova? (54). 

Rafael: Foi. Aí escondi debaixo da mesa (64). 

Entrevistador: Hum, você entregou a prova ao professor? (74). 

Rafael: Depois eu mandei a menina entregar (84). 

Rafael: Também teve a prova do professor que ele só deu aos meninos, e o 

menino chegou assim pra mim e disse: – só faltou a sua prova. Não entregou 

nem a minha nem a de outros dois meninos, não entregou não! A gente ficou 

sem a prova mesmo (94). 

Entrevistador: Ele não entregou a prova a vocês? (104). 

Rafael: Só para os outros meninos (114). 

Entrevistador: Vocês ficaram fazendo o quê na sala? (124). 

Rafael: A gente foi pra outra sala depois dessa (134). 

Entrevistador: Vocês foram para outra sala e os meninos ficaram fazendo a 

prova, é isso? (144). 

Rafael: Não, soltou mais cedo e foi pra casa. Só tinha aula do professor 

(154). 

Entrevistador: Soltou mais cedo para todo mundo ou só para vocês que não 

receberam a prova? (164). 

Rafael: Assim, só pra gente mesmo (174). 

Entrevistador: O restante ficou fazendo a prova? (184). 

Rafael: É, estudando normal (194). 

Entrevistador: Vocês foram para casa? (204). 

Rafael: Foi, a diretora mandou a gente ir para casa, soltou um pouco mais 

cedo (214). 
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Observa-se que Rafael internaliza como natural que alguém “faça as suas provas”, “ser 

retirado da sala de aula no dia de avaliação”, assim como “o tratamento diferente que recebe”, 

ou seja, não se sente um aprendente que tem interesse pelo seu próprio processo de 

aprendizagem. Novamente recai o estigma da não aprendizagem, contudo, é oportuno 

ressalvar que segundo seu depoimento a escola criava barreiras para a aprendizagem.  

É preciso instrumentalizar o professor, ampliar a visão das multifacetadas formas de 

ensino e avaliação que podem adotar para mediar e avaliar a aprendizagem de forma 

qualitativa. Afora isso, não estamos responsabilizando os professores pelas histórias de 

escolarização de Bruna, Rafael e Júlia que foram pautadas em uma inclusão precarizada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Assumimos neste estudo o desafio de investigar os modos de significação do lugar 

social de jovens alunos com DI inseridos na escola regular de perspectiva inclusiva, a partir 

das concepções e da forma como atribuem significados e sentidos às experiências vivenciadas 

na escola regular, o que permitiu enveredar pelas condições de socialização e aprendizagem 

que lhes foram ofertadas e como isso rebate em suas configurações identitárias.  

Foi possível constatar, por meio das narrativas dos sujeitos da pesquisa, um 

distanciamento entre os tipos de experiências por eles relatadas da vida escolar e o discurso da 

educação inclusiva, prática amplamente disseminada no tempo de escola dos entrevistados.  

No geral, observamos, em consonância com as teorias de identidade que têm abordado 

as relações de indivíduos com tipos particulares de estigma, a exemplo da DI, que as relações 

sociais no percurso escolar destes são intercruzadas por discriminações, preconceitos e 

estigmatizações que impactam diretamente na concepção que configuram de si próprios.  

A maneira como as vivências na escola regular foram descritas pelos sujeitos da 

pesquisa e as derivações da forma como decodificam e significam para si as experiências 

escolares, acessíveis por meio das inferências e interpretação do conteúdo de suas narrativas, 

revelam uma crise no processo de inclusão de alunos com DI em sistemas de ensino 

inclusivos, no que diz respeito à forma como a inclusão está sendo realizada. 

O discurso de que a escola precisa garantir mais do que a simples socialização desses 

educandos, assegurando-lhes condições de aprendizagem e de desenvolvimento, revela-se 

contraditório em relação à realidade desvelada pelas vozes silenciadas dos sujeitos da presente 

pesquisa que vêm vivenciando, ao longo das duas últimas décadas, processos de escolarização 

precarizados, nos quais a socialização não lhes tem sido garantida. 

É urgente a necessidade de debater a atual crise da escola, notadamente, no contexto 

das próprias crises de identidade. Nesse contexto, deparamo-nos com uma escola assimétrica 

e desigual, não preparada para lidar com a alteridade. A tomada de consciência dessa situação 

é fundamental para a construção de estratégias de intervenção capazes de solucionar os 

entraves das escolas denominadas inclusivas, sem desconsiderar os avanços já conquistados. 

Ante essa crise, é preciso chamar toda a sociedade para enfrentar os problemas da 

escola, a relação escola-sociedade não pode ser negligenciada na tomada de consciência 

proposta, haja vista a escola, tal como apresentada pelos sujeitos da pesquisa, não ser uma 

instituição flutuante. É importante lembrar que ela emerge como reflexo dos sentidos 
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atribuídos socialmente pelos sujeitos sobre as próprias finalidades da escola, da educação, do 

ensino e dos tipos de indivíduos que se espera encontrar nesse espaço, sendo tais noções 

entrecruzadas pelo contexto histórico, linguagem, ideologias, e relações de poder que 

fornecem elementos para a constituição do imaginário social, que influencia o posicionamento 

dos sujeitos em suas relações interpessoais. 

O entendimento do conceito de estigma revela-se importante quando se busca 

alternativas para fazer da escola um ambiente em que a solidariedade sobrepuja o 

comportamento de eugenia, que torna os indivíduos concebidos como destoantes dos padrões 

normativos, rotulados pejorativamente como diferentes, um problema que não é só da escola. 

Desse modo, a compreensão dos efeitos dos processos de estigmatização de alunos com DI na 

construção das identidades, fornece elementos para apontar caminhos para a construção de 

relações na escola em que a cidadania impere.  

Os escritos de Goffman (2012) ainda mantêm certo frescor na tentativa de analisar não 

apenas como os não deficientes lidam com os deficientes, mas na tentativa de compreender 

como as interações sociais mistas entre pessoas com e sem deficiência são retratadas por 

sujeitos com DI. 

Assim pensando, a atual investigação possibilitou demonstrar que as interações 

sociais mistas evidenciadas a partir das histórias de vida escolar desvelaram os discursos 

pejorativos e as práticas sociais nas quais a inclusão foi deficitária, realidade que implicou no 

cerceamento dos alunos com DI de participarem ativamente das atividades escolares e 

desfrutarem mais amplamente de relações assentadas em bases não depreciativas de suas 

imagens, em detrimento do atributo negativado da DI. 

Constatou-se que a descredibilização dos alunos com DI no contexto escolar, 

reverbera na dificuldade destes de se verem como parte integrante da escola regular, os 

fazendo terem pouca identificação com esse espaço, frequentemente significado como um 

local de não pertencimento, onde houve restrições de interações dialógicas, por não 

corresponderem aos padrões de normalidade. 

A configuração escolar apresentada nas vozes dos sujeitos com DI e de seus familiares 

traz à tona uma escola, ainda, organizada em práticas homogeneizadoras de ensino, pouco 

atenta às demandas e especificidades dos alunos com DI, no tocante a suas práticas 

pedagógicas, sistema de avaliação e currículos, que acabam por reforçar o estigma da não 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com DI.  
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A investigação revelou nuances da vida escolar dos entrevistados que possibilitou 

adensar a compreensão do atual conhecimento sobre as relações dialógicas entre alunos com 

DI e alunos não deficientes, professores, funcionários e profissionais da educação, a partir dos 

discursos dos próprios alunos com DI, rompendo o silenciamento das vozes desses 

indivíduos, vistos erroneamente como incapazes de falar de si próprios. 

A limitação existencial desses sujeitos está atrelada às concepções estereotipadas 

circulantes na sociedade, tais como a identificação e rotulação com os termos “burro”, 

“doido”, “louco” – recordadas em suas memórias – como denominações a eles atribuídas na 

escola regular por alunos não deficientes, fazendo-lhes, consequentemente, construir uma 

identidade social e pessoal em um ambiente pouco favorável a uma visão mais ampla de suas 

possibilidades de vida, limitando o conjunto de papéis sociais que podem acessar e 

desempenhar, inclusive, o papel de aluno que lhes é constantemente negado. 

A opção metodológica de trabalhar com a história oral de vida permitiu responder a 

cada um dos objetivos específicos que impulsionaram o estudo, privilegiando a narrativa dos 

sujeitos sobre a compreensão de suas experiências escolares, os colocando em uma posição de 

protagonistas de suas vozes, garantindo-lhes espaço para falar de si próprios, sem ter de 

emprestar suas vozes para intermediários que comumente falam por eles, sob alegação de não 

disporem de capacidades para expressar suas vivências. 

A escolha da técnica de entrevista recorrente como instrumento para coleta do material 

empírico, revelou-se condizente com o tipo de investigação realizada, possibilitando 

informações mais consistentes para a triangulação do conteúdo das narrações dos 

entrevistados, haja vista a cada sessão de entrevista termos tido a possibilidade de explorar 

questões deixadas em aberto pelos entrevistados ou que geraram dúvidas.  

A discussão realizada no segundo capítulo em torno da noção, conceitos e ideias 

centrais sobre o fenômeno da identidade, assumida nesta pesquisa com base na ótica da 

perspectiva não essencialista ou contracionista, ratificou a compreensão dos estudos culturais 

de identidade, que a concebem como um ato de criação social, um produto da linguagem, 

fabricada no intercurso das relações sociais, mediante o processo de identificação e 

diferenciação, mutuamente dependentes. 

Nesse sentido, enfatizamos que a produção das identidades está imersa em relações de 

poder, fazendo com que sejam disputadas, sendo que algumas identidades são significadas 

como símbolos de prestígio, enquanto outras amargam serem concebidas como símbolos de 
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estigma. O poder que levou Bruna, Rafael e Júlia a querer sair da escola devido a situações de 

constrangimento moral. 

A análise empreendida possibilitou fundamentar teoricamente, a partir da 

problematização da identidade, a compreensão da DI no campo da construção social, 

suscitando os aspectos políticos, sociais e culturais envolvidos no dimensionamento da 

elaboração social da DI em termos de identidade, sem desconsiderar sua base orgânica.  

Recorrer ao aporte teórico de Erving Goffman, especificamente, ao modo como tratou 

a construção da identidade pessoal e social de indivíduos estigmatizados por possuírem 

diferenças que contrariam as expectativas sociais, revelando serem atributos depreciativos, 

segundo a interpretação social destes, foi primordial à investigação de como as relações 

sociais e experiências de alunos com DI, no cenário da escola regular, impactam na 

construção identitária destes. 

Para entender os núcleos de significação da DI, isto é, a forma como é representada 

socialmente no que diz respeito às ideias e aos sentidos que lhes são infligidos, resgatamos os 

espaços-tempos, notadamente, responsáveis pelo engendramento cultural de crenças, mitos e 

superstições que embasaram as atitudes sociais relativas a DI e, consequentemente, 

impactaram e impactam no destino das pessoas que partilham essa condição. 

Ao nos dedicarmos, no terceiro capítulo, ao resgate histórico supracitado, seguindo a 

trilha de estudiosos da área como Krisky (1969), Pessotti (1984), Jannuzzi (1992), Reis e 

Peixoto (1999), dentre outros, com os quais dialogamos, foi possível elucidar que as atuais 

representações da DI, não são produzidas aleatoriamente; ao contrário, são resultado da 

atividade humana de classificar e categorizar o total de atributos que cada sociedade considera 

natural e comum, como concebe Goffman (2012).  

Nesse sentido, tratamos das conceituações e definições de DI, situando cada 

nomenclatura ao seu contexto de produção, aferindo a associação entre as marcas do emprego 

de cada expressão em relação às expectativas sociais e educacionais decorrentes. 

A influência de valores e expectativas sociais depreciativas da pessoa com DI, 

estereotipadas a partir dos estigmas da inferioridade e incapacidade, as subjugou a intricados 

processos de exclusão de vida em sociedade e de propostas de educação. Isso decorre da 

concepção social relativa à DI estabelecida a partir da marca da não aprendizagem e, 

consequentemente, do não desenvolvimento, circunscrevendo as pessoas assim identificadas, 

a identidades deterioradas.  
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Constatamos que as teorias de identidade foram fundamentais na condução do 

entendimento de que mudanças terminológicas para se referir às pessoas com DI são 

essenciais, mas não dão conta, por si só, da (re)significação do olhar estereotipado da 

sociedade ao lidar com pessoas com DI.  

É necessário, estabelecer outras representações da DI nas relações sociais, frente às 

representações negativas no âmbito social e educacional. Trata-se de organizar representações 

não limitadas à noção de incapacidade, a superar a visão de DI como sinônimo de falta, 

incompletude, doença e irrecuperabilidade disseminados, sobretudo, pelo pensamento 

médico-organicista. 

Apesar dos avanços no tocante à abordagem conceitual da DI que apresentamos no 

terceiro capítulo e na garantia de seus direitos educacionais assegurados pelas políticas 

públicas educacionais, os sujeitos da investigação retrataram que suas trajetórias escolares 

foram marcadas por situações desconfortáveis e restrições em função das atitudes 

estigmatizantes e discriminatórias, ainda, circulantes na escola regular. 

As histórias de vida e escolar apresentadas mostram que a inclusão dos alunos com DI 

na escola regular é marcada pela precarização das interações sociais e pela não aceitação por 

parte dos alunos não deficientes. Isso fica evidente quando os entrevistados relatam episódios 

em que se sentiram sozinhos e isolados na escola, em consequência das constantes situações 

em eram/são apelidados de forma pejorativa, deixando-os confusos, angustiados e não 

representados, a ponto de fazê-los abandonar a escola. 

 Em relação ao que foi dito, observamos que o retorno à escola regular, após a evasão, 

foi motivado por questões secundárias, nos três casos, o desejo de garantir a permanência no 

Centro de Educação Especial que frequentam – tinha como condição a matrícula deles na 

escola regular – os(as) fizeram regressar à escola.  

Essa constatação permitiu-nos aferir que a escola regular tem sido um espaço social 

não receptivo à presença de alunos com DI, imerso em práticas que os discursos dos sujeitos 

da pesquisa desvelam como não favoráveis ao estabelecimento de condições de socialização, 

de aprendizagem e de desenvolvimento para esses educandos, apesar de estarem inseridos 

nesse contexto, conforme preconiza a perspectiva da educação inclusiva. 

 Não obstante, em seus relatos verificamos diversas circunstâncias em que se retraíam, 

deixando de participar de atividades escolares como a leitura coletiva de textos, apesar de 

dominarem a habilidade de leitura, por vergonha dos colegas que ficavam rindo. 
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Esta é uma das muitas implicações do estigma da DI nas interações sociais na escola 

regular: quando estão na presença imediata dos alunos não deficientes, os sujeitos da pesquisa 

relatam que frequentemente optavam por não falar e/ou ficavam de cabeça baixa. Esses 

mecanismos são empregados na intenção de manipular a tensão do estigma nas interações 

sociais mistas, deixando-os à margem do círculo social. 

A insuficiência de experiências positivas na escola regular os fez acumular déficits 

tanto no comportamento adaptativo quanto na aprendizagem dos conteúdos escolares, em face 

do desenvolvimento dessas duas áreas ser diretamente influenciado pela qualidade das 

interações sociais estabelecidas. 

A exclusão que os três sujeitos com DI narram nos momentos de realização de 

trabalhos em grupo na escola regular, sendo negados a eles a participação no grupo, os fez 

introjetar que lhes restava apenas ficar observando e que não podiam contribuir, os fazendo, 

inclusive, não querer participar até mesmo nas situações em que eram convidados. As falas 

dos sujeitos, por outro lado, por vezes, expressam a gratidão e a importância da atitude de 

parte dos alunos que os ajudavam na escola regular, fazendo-os se sentirem 

momentaneamente inclusos. 

No relato dos jovens foi possível identificar o despreparo da escola em relação à 

organização de um trabalho pedagógico atento às peculiaridades e necessidades dos 

educandos. Em algumas falas observamos que o papel deles na sala de aula se reduzia apenas 

a copiar do quadro; em dias de avaliação recebiam a mesma prova dos demais alunos, sem 

nenhuma adequação as suas especificidades. Eles contam, ainda, que frequentemente 

entregavam as avaliações em branco, sendo atribuída nota zero pelos professores. 

Esses aspectos evidenciam que os sistemas educativos continuam organizando suas 

práticas de forma tradicional (escassez de flexibilidade e diversificação curricular), utilizando 

mecanismos de avaliação seletivos. No geral, apesar do discurso da educação inclusiva, a 

realidade escolar narrada pelos entrevistados permite constatar que continua sendo atribuída 

ao aluno com DI a competência de se adaptar à configuração da escola regular. 

A escola precisa assumir o compromisso ético, político e pedagógico de oferecer 

respostas à diversidade das necessidades de aprendizagem dos alunos, o que a leva a repensar 

questões como estrutura curricular, planejamento, avaliação, considerando a promoção de 

condições satisfatórias para o desenvolvimento educacional dos alunos. 

Na pesquisa também foi possível evidenciar a importância da família na vida escolar 

dos alunos com DI, bem como na construção da autonomia, tomada de decisões e na 
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independência de deslocamento e uso de recursos da comunidade. A trajetória de vida dos 

entrevistados possibilitou acessarmos gradações diferentes, desde a superproteção extremada 

até a abertura para se desenvolver potenciais e habilidades que vão além dos fatores orgânicos 

da DI.  

Uma limitação do estudo, que também pode ser encarada como uma perspectiva 

pertinente para pesquisas futuras, refere-se à questão de gênero revelada nos relatos dos 

entrevistados. Observamos em suas narrativas que, as situações em que eram estigmatizados e 

discriminados na escola regular, majoritariamente aconteciam nas interações com os seus 

colegas, no geral, as alunas eram mais sensíveis, o que revela a influência da cultura da 

masculinidade, que leva os garotos a se firmarem como homens através da agressividade, 

violência e indisciplina.  

Afora isso, Bruna e Júlia não tinham autonomia para se locomover pela cidade, 

enquanto Rafael usava transporte coletivo. Esse recorte de gênero, raramente mencionado 

quando o assunto é deficiência, carece de estudos. 

Os resultados desta investigação apontam a necessidade de mudanças no contexto 

educacional para efetivação de uma escola voltada para a aceitação dos alunos com DI, 

favorecendo o processo de criação de uma nova realidade escolar, na qual a socialização, a 

aprendizagem e o desenvolvimento desses educandos sejam respeitados e, asseguradas 

condições para sua concretização por meio das práticas inclusivas nas escolas.  

Dessa forma, faz-se mister refletir sobre: a necessidade de capacitação de professores e 

funcionários da educação; a criação de estratégias pedagógicas de ensino e de aprendizagem 

diversificadas, capazes de romper com a padronização da didática; a reformulação da 

estrutura organizativa física e social da escola; o combate à reprodução da relação de gênero; 

a criação de espaços de fala e escuta das experiências dos alunos, favorecendo a construção de 

atitudes mais dialógicas; a elaboração e condução de ações interventivas de combate ao 

estigma na escola por meio de trabalho colaborativo entre a Secretaria da Educação e da 

Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, escolas e universidades; a elaboração de 

programas de formação continuada para os professores da rede de ensino, vislumbrando 

proporcionar instrumentos que lhes permitam pensar de forma mais ampla a realidade do 

sistema de ensino em que os alunos com DI e com outras deficiências estão sendo inseridos. 

Por fim, ressaltamos que a condição de escolarização dos três jovens com DI revela 

uma face dos processos de inclusão escolar precários vivenciados por esses estudantes. Uma 

das lições desta dissertação é a necessidade da criação de um ambiente escolar menos 
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restritivo para os alunos com DI, possibilitando a construção das identidades sem limitá-las e 

condicioná-las a um suposto rótulo, considerando a multiplicidade de atributos e 

potencialidades que devem ser efetivamente desenvolvidas no decurso da vida escolar, 

criando novos significados sobre o que é DI no cotidiano escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

180 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALBERTI, Verena. Manual de história oral. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2013. 

 

AMERICAN ASSOCIATION ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL 

DISABILITIES. Intellectual disability, classification, and systems of supports. 

Washington, DC: AAIDD, 2010. 

 

ANDRADE, Fernando Cézar Bezerra de. Violência na escola, uma questão de gênero: o que 

percebem professores e professoras? Revista Ártemis, n. 1, 2004. 

 

ANTUNES, K. C.V; GLAT, R. História de vida de alunos com deficiência intelectual:  

percurso escolar e a constituição do sujeito. ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, 8, Anais... Londrina, 2013.  

 

______.; GLAT, R. Pesquisa em educação especial: reflexões sobre sujeitos, ética e 

metodologia. In: TAQUETTE, S. R.; CALDAS, C. P. (Org.). Ética e pesquisa com 

populações vulneráveis. Rio de Janeiro: Eduerj, 2012. p. 267-292. 

 

______. História de vida de alunos com deficiência intelectual: percurso escolar e a 

constituição do sujeito. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.  

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 2009. 

 

ARAÚJO, Álvaro Cabral; NETO, Francisco Lotufo. A nova classificação americana para os 

transtornos mentais – 0 DMS-5. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e 

Cognitiva, v. XVI, n. 1, p. 67-82, 2014. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.  

 

BASTOS, Olga Maria; DESLANDES, Suely Ferreira. Sexualidade e deficiência intelectual: 

narrativas de pais de adolescentes. Physis [online], v. 22, n. 3, p. 1031-1046, 2012. 
 

BATISTA, Anelice da Silva. “Cada ser, em si, carrega o dom de ser capaz de ser feliz": 

um estudo de caso baseado em Alfred Adler, Lev Vigotsky E González Rey. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2011. 

 

BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2005. 

 

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de 

sociologia do conhecimento. Tradução de Floriano Fernandes. 8. ed. Rio de Janeiro, Vozes, 

1985. 

 

BERNARDO, C. M. C. Do estranhamento do corpo: um estudo sobre identidade, corpo e 

deficiência na escola. Tese (Doutorado em Educação) – UECE, Fortaleza, 2010. 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Batista%2C+Anelice+da+Silva


SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

181 
 

BLACK, D.W.; GRANT, J. E. Guia Para o DSM-5: complemento essencial para o manual 

diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

BRANDÃO, Z. Entre questionários e entrevistas. In: NOGUEIRA, M. A.; ROMANELLI, G.; 

ZAGO, N. (Org.). Família & escola. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. p. 171-83. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Promulgada em 5 de outubro de 1988. Senado Federal, Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível 

em: 

<http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf>. 

Acesso em: 04 jun. 2014. 

 

______. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. MEC – 

SEESP, 2001.  

 

______. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação. MEC, 

Brasília/DF, 07 jan.2008. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. 

 

CABRAL, Danielle Tatiane da Silva. Lugares de pertencimento: alunos com Síndrome de 

Down geografando seus lugares. Dissertação (Mestrado em Geografia) – UFRGS, Porto 

Alegre, 2011. 

 

CABRAL, Fernanda Araújo. Inclusão escolar no ensino fundamental: estudo das relações 

sociais entre os alunos com e sem deficiência intelectual. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – PUC-SP, São Paulo, 2011. 

 

CALIXTO, Suely de Melo. Um por todos e todos pelos outros: as interações sociais e a 

construção de processos identitários do deficiente mental na classe regular. In: ALMEIDA, 

M. A.; MENDES, E. G.; HAYASHI, M. C. P. I. (Org.). Temas em educação especial: 

deficiências sensoriais e deficiência mental. Araraquara: Junqueira&Marin, 2008. p. 298-305. 

 

CAMPOS, J.A. P. P.; DUARTE, Márcia. Alunos com deficiência na escola: interações com 

os colegas de turma ao longo dos anos. In: CAIADO, K. R. M. (Org.). Trajetórias escolares 

de alunos com deficiência. São Carlos: Edufscar, 2013. p. 165-184. 

 

CANDAU, Vera Maria. Construir ecossistemas educativos: reinventar a escola. In: ______. 

(Org.). Reinventar a escola. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

CAREGNATO RCA, MUTTI, R. Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus análise de 

conteúdo. Texto Contexto Enferm,15(4), p. 679-684, 2006. 

 

CARNEIRO, M. S. C. Adultos com Síndrome de Down: a deficiência mental como 

produção social. Campinas: Papirus, 2008. 

 

______. Deficiência mental como produção social: uma discussão a partir de histórias de 

vida de adultos com síndrome de Down. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 

 



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

182 
 

CARVALHO, E. N. S.; MACIEL, D. M. M. A. Nova concepção de deficiência mental 

segundo a American Association on Mental Retardation-AAMR: sistema 2002. Temas em 

Psicologia, v. 11, n. 2, p. 147-156, 2003. 

 

CARVALHO, Rosita Elder. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. 7. ed. Porto 

Alegre: Mediação, 2010. 

 

CAVALCANTE, R. B.; CALIXTO, P.; PINHEIRO, M. M. K. Análise de conteúdo: 

considerações gerais, relações com a pergunta de pesquisa, possibilidades limitações do 

método. Inf. & Soc.: Est., 24(1), p. 13-18, 2014. 

 

CHICON, José Francisco; SÁ, Maria das Graças Carvalho Silva de. A autopercepção de 

alunos com deficiência intelectual em diferentes espaços-tempos da escola. Rev. Bras. Ciênc. 

Esporte [on-line], v. 35, n. 2, p. 373-388, 2013. 

 

CHIZOTTI, Antônio. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evoluções e 

desafios. Revista portuguesa de educação, 1991. 

 

CIAMPA, Antônio da Costa. A estória de Severino e a história de Severina. São Paulo: 

Brasiliense, 2005. 

 

CISOTTO, Carolina Ávila; MONTEIRO, M. I. Bacellar. A constituição de sujeitos com 

deficiência no grupo terapêutico fonoaudiólogo: a passagem do funcionamento intersubjetivo 

para o intrassubjetivo. In: ALMEIDA, Maria Amélia et al. (Org.). Temas em educação 

especial: deficiências sensoriais e deficiência mental. Araraquara: Junqueira&Marin; Brasília: 

CAPES-PROESP, 2008.  

 

COMIN, Bruna Cristina. Atividades estimuladoras de leitura e escrita em estudantes com 

Síndrome de Down. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) – UFSCAR, São Paulo, 

2013. 

 

COSTA, Luiziane Brusa da. “essas pessoas que envelhecem...” : saberes de adultos com 

deficiencia intelectual. Dissertação (Mestrado em Educação) – UFRGS, Porto Alegre, 2012. 

 

COULSON, Margaret A; RIDDELL, David S. Introdução crítica à sociologia. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1971.  

 

DAINÊZ, Débora et al. Linguagem e deficiência: possibilidades e restrições da prática 

fonoaudiológica. Psicol. Estud., v. 16, n. 3, p. 399-407, 2011.  

 

DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História oral: memória, tempo, identidades. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2006. 
 

DEZOTTI, Mariangela Carvalho. Indivíduo com Síndrome de Down: história, legislação e 

identidade. Dissertação (Mestrado em Educação) – USP, São Paulo, 2011. 

 

DIAS, Sueli de Souza e OLIVEIRA, Maria Cláudia Santos Lopes de. Deficiência intelectual 

na perspectiva histórico-cultural: contribuições ao estudo do desenvolvimento adulto. Rev. 

bras. educ. espec. [on-line]. v. 19, n. 2, p. 169-182, 2013. 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Bruna+Cristina+Comin
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Luiziane+Brusa+da+Costa+Linn
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=77A1D8482DF7&lang=pt-br


SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

183 
 

DINIZ, Débora. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007. 

 

DUARTE, R. Pesquisa qualitativa reflexões sobre trabalho de campo. Cadernos de Pesquisa, 

Campinas, n. 115, p. 139-154, jul. 2001. 

 

DUBAR, C. A crise das identidades: a interpretação de uma mutação. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2009. 

 

FARIA, Raclene Ataide de. Autorrepresentação de estudantes com deficiência intelectual: 

a imagem de si na escola pública regular em Goiânia. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – 

UFGO, Goiânia, 2014. 

 

FERNANDES, Edicléa Mascarenhas. Da deficiência à funcionalidade: novos paradigmas de 

avaliação e acompanhamento de pessoas com deficiência mental/intelectual. In: MENDES, G. 

M.; ALMEIDA, M. A. (Org.). Das margens ao centro: perspectivas para políticas e práticas 

educacionais da educação inclusiva. Araraquara: Junqueira&Marin, 2010. p. 159-168. 

 

FRANCO, Roberto João; DIAS, Tárcia Regina da Silveira. A pessoa cega no processo 

histórico: um breve percurso. Revista Benjamin Constant, Rio de Janeiro, ano 11, n. 30, p. 

3-9, 2005. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GLAT, R. A estigmatização e marginalização do deficiente: um processo socialmente 

construído. In: GLAT, R. A interação social dos portadores de deficiência: uma reflexão. 

Rio de Janeiro: Sette Letras, 1988. p. 18-27.  

 

______. Somos iguais a vocês: depoimentos de mulheres com deficiência mental. Rio de 

Janeiro: 7 letras, 2009. 

 

______.; PLETSCH, M. D. O método de história de vida em pesquisas sobre 

autopercepção de pessoas com necessidades educacionais especiais, v. 22, n. 34, p. 139-

154, 2009. Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>. Acesso em: 15 

mar. 2016. 

 

______.; SANTOS, R. da S.; PLETSCH, M. D.; NOGUEIRA, M. L. de L.; DUQUE, M. A. 

F. T. O método de história de vida na pesquisa em Educação Especial. Revista Brasileira de 

Educação Especial,  v. 10, n. 2, p. 235- 250, 2004. 

 

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 

Tradução de Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4. ed. reimpr. Rio de Janeiro: LTC, 

2012. 

 

GOMES, Camila Graciella Santos. Aprendizagem relacional, comportamento simbólico e 

ensino de leitura a pessoas com transtornos do espectro do autismo. Tese (Doutorado em 

Educação Especial) – UFSCAR, São Carlos 2011. 

 

GOMES, Máyra Laís de Carvalho. Ensino de leitura com diferentes treinos 

discriminativos a aprendizes com deficiência intelectual. Dissertação (Mestrado em 

Psicologia) – UFSCAR, São Carlos, 2014.  

http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=M%C3%A1yra+La%C3%ADs+de+Carvalho+Gomes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=M%C3%A1yra+La%C3%ADs+de+Carvalho+Gomes


SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

184 
 

GOYOS, A.C.N. Profissionalização de deficientes mentais: estudos de verbalizações de 

professores acerca desta questão. São Carlos: Edufscar, 1995. 

 

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. 12. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 

2015. 

______. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e 

diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 103-133. 

 

JANIAL, Maria Isabel; MANZINI, E. J. Integração de alunos deficientes sob o ponto de vista 

do diretor de escola. In: MANZINI, E. J. (Org.). Integração do aluno com deficiência: 

perspectiva e prática pedagógica. Marília: Unesp-Marília-Publicações, 1999. p.1-25.  

 

JANNUZZI, Gilberta. A luta pela educação do deficiente mental no Brasil. Campinas: 

Autores Associados, 1992. 

 

JOAS, H. Interacionismo simbólico. In: GUIDDENS, A.; TUENER, J. (Org.). Teoria social 

hoje. São Paulo: UNESP, 1999. 

 

JUNCKES, R. S.; ANDRÉ M. E. D. A. O professor formador e as relações com os seus 

sabres profissionais. Ver. Diálogo Educ., v. 12, n. 36, p. 511-527. 2012. 

 

KRYNSKI, S. Aspectos gerais da deficiência mental. In: KRYNSKI, S (Org.). Deficiência 

mental. Rio de Janeiro: Atheneu, 1969. p.1-35. 

 

LAROCCA, P. A psicologia na formação docente. Campinas: Alínea, 1999. 

 

LEONEL, Waléria Henrique dos Santos; LEONARDO, Nilza Sanches Tessaro. Concepções 

de professores da educação especial (APAEs) sobre a aprendizagem e desenvolvimento do 

aluno com deficiência intelectual: um estudo a partir da teoria vigotskiana. Rev. Bras. Educ. 

Espec. [on-line]. v. 20, n. 4, p. 541-554, 2014.  

 

LIMA, Francisco José de. Ética e inclusão: o status da diferença. In: MARTINS, Lúcia 

Ramos et al. (Org.). Inclusão: compartilhando saberes. Petrópolis: Vozes, 2006. p. 54-56. 

 

LIMA, Solange Rodovalho e MENDES, Enicéia Gonçalves. Escolarização da pessoa com 

deficiência intelectual: terminalidade específica e expectativas familiares. Rev. Bras. Educ. 

Espec. [online], v.17, n. 2, p. 195-208, 2011. 

 

LITTIG, Patrícia Mattos Caldeira Brant; CARDIA, Daphne Rajab; REIS, Luciana Bicalho e 

FERRAO, Erika da Silva. Sexualidade na deficiência intelectual: uma análise das percepções 

de mães de adolescentes especiais. Rev. Bras. Educ. Espec. [on-line], v. 18, n. 3, p. 469-486, 

2012. 

 

LOPES, Pedro. Negociando deficiências: identidades e subjetividades entre pessoas com 

“deficiência intelectual”. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – USP, São Paulo, 

2014.  

 

MAGALHÃES, Rita de Cássia B. P. Ditos e feitos da educação inclusiva: navegações pelo 

currículo escolar. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 

2005. 



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

185 
 

______. Falem com elas: construir diálogos na escola inclusiva. In: MAGALHÃES, Rita de 

Cássia Barbosa Paiva (Org.). Educação inclusiva: escolarização, política e formação docente. 

Brasília: Liber Livro, 2011. p. 79-90. 

 

______. Processos formativos e saberes docentes em tempos de inclusão: apontamentos a 

partir de contribuições da educação especial. In: SILVA, Ainda Maria Monteiro et al. 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino: novas subjetividades, currículo, 

docência e questões pedagógicas na perspectiva da inclusão social. Recife: ENDIPE, 2006.  

 

______. Reflexões sobre a diferença: uma introdução à educação especial Fortaleza: 

Demócrito Rocha; Ed. UECE, 2002. p. 21-34. 

 

______. Um estudo sobre representações de classe especial a respeito de seus alunos e de 

seu trabalho. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) – Universidade Federal de São 

Carlos, São Carlos, 1997.    

 

______.; CARDOSO, Ana Paula Lima Barbosa. A pessoa com deficiência e a crise das 

identidades na contemporaneidade. Cad. Pesqui. [on-line], v. 40, n. 139, p. 45-61, 2010.  

 

MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi; CAMOSSA, Denise do Amaral. Relatos de jovens 

deficientes mentais sobre a sexualidade através de diferentes estratégias. Ribeirão Preto: 

Paidéia, v. 12, n. 24, p. 205-214, 2002. 

 

MANTOAN, M. T. E. Ser ou estar, eis a questão: explicitando o déficit intelectual. Rio de 

Janeiro: WVA, 2004. 

 

MANUAL Diagnóstico de Transtornos Mentais [recurso eletrônico]: DSM-V/[American 

psychiatric Association. Tradução de Maria Inês Corrêa Nascimento...et al.]. 5. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2014. 

 

MANZINI, E. J. Profissionalização de indivíduos portadores de deficiência mental: visão 

do agente institucional e visão do egresso. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) – 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1989.  

 

MARIS, Angelica Francesca; Trott, Alexis. A patogênese genética e molecular da síndrome 

de Angelman. J. bras. Psiquiatr, v. 60, n. 4, p. 321-330, 2011.  

 

MARQUES, Luciana; MARQUES, Carlos. Exclusão social do deficiente: descortinando o 

preconceito e a discriminação. In: ______. (Re)significando o outro. Juiz de Fora: Editora 

UFJF, 2008.  

 

MARQUEZAN, Reinoldo. O deficiente no discurso da legislação. Campinas: Papirus, 2009. 

(Série Educação Especial). 

 

MAZZOTTA, Marcos. Educação escolar: comum ou especial. São Paulo: Pioneira, 1987. 

 

MEIHY, J. C. S. B. Os novos rumos da história oral: o caso brasileiro. Revista de História, 

v. 155, n. 2, p. 191-203, 2006.  

 



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

186 
 

______.; HOLANDA, Fabíola. História oral: como fazer, como pensar. São Paulo: Contexto, 

2014. 

 

MELETTI, S. M. F. O relato oral como recurso metodológico em educação especial. In: 

Marquezine, M. C.; Almeida, M. A.; Omote, S. Colóquios de pesquisa em educação 

especial.  Londrina: EDUEL, 2003. 

 

______. O significado do processo de profissionalização para o indivíduo com deficiência 

mental. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) – Universidade Federal de São Carlos, 

São Carlos, 1997. 

 

MIRANDA, Arlete A.B. A prática pedagógica do professor de alunos com deficiência 

Mental. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 

2003. 

 

MIYANO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2007. 

 

MONTOBBIO, Enrico; LEPRI, Carlos. Quem eu seria se podesse ser: a condição adulta da 

pessoa com deficiência intelectual. Tradução de Llse Paschoal Moreira, Fernanda Ortale. 

Campinas: Fundação Síndrome de Down, 2007. 

 

MORESI, Eduardo. Metodologia da pesquisa. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação. Brasília: UCB, 2003.  

 

MOURA, Maria Lucia Seidl de. Norma, desvio, estigma e excepcionalidade: algumas 

reflexões sobre a deficiência mental. Rev. Bras. Educ. Espec., v. 2, n. 4, p. 19-27, 1996. 

 

NUNES, L.R.P.; FERREIRA, J. R.; MENDES, E. G. Teses e dissertações sobre educação 

especial: os temas mais investigados. In: MARQUEZINE, M. C.; Almeida, M. A.; OMOTE, 

S (Org.). Colóquios sobre pesquisas em educação especial. Londrina: Eduel, 2003. p.113-

136. 

 

______.; GLAT, R.; FERREIRA, J. R.; MENDES, E. G. Pesquisas em educação especial na 

pós-graduação. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1998. 

 

OLIVEIRA, A. A. S.; VALENTIM, F. O. D.; SILVA, L. H. Avaliação pedagógica: foco na 

deficiência intelectual numa perspectiva inclusiva. São Paulo: Cultura Acadêmica; Marília: 

Oficina Universitária, 2013. 

 

OLIVEIRA, Augusta Sampaio de. A entrevista em educação especial: questões 

metodológicas. In: MARQUEZINE, M. C.; ALMEIDA, M. A.; OMOTE, S. Colóquios de 

pesquisa em educação especial.  Londrina: EDUEL. 2003 

 

OLIVEIRA, Corrêa Pitanga de; PLETSCH, M. D. A avaliação da aprendizagem de alunos 

com deficiência intelectual em tempos de educação inclusiva. SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL DE INCLUSÃO ESCOLAR: PRÁTICAS EM DIÁLOGO, 1., 2014, 

UERJ. 

 



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

187 
 

OLIVETO, Jassura; MANZINI, E. J. Dificuldade de professores de pré-escola no trabalho de 

integração com alunos com deficiência. In: ______. (Org.). Integração do aluno com 

deficiência: perspectiva e prática pedagógica. Marília: Unesp-Marília-Publicações, 1999. p. 

27-56. 

 

OMOTE, S. A integração do deficiente: um pseudoproblema científico. REUNIÃO ANUAL 

DA SOCIEDADE DE PSICOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO, 23., 1997, Ribeirão Preto. 

 

______. Deficiência e não deficiência: recortes do mesmo tecido. Revista Brasileira de 

Educação Especial, São Paulo, n. 2, p. 65-73, 1994. 

 

OMS – Organização Mundial da Saúde. Classificação de transtornos mentais e de 

comportamento (CID-10). Porto alegre: Artes Médicas, 1995. 

 

PADILHA, Adriana Cunha; SÁ, Michele de. Estigma e deficiência: histórias de superação. 

In: CAIADO, K. R. M (Org.). Trajetórias escolares de alunos com deficiência. São Carlos: 

Edufscar, 2013. p. 143-163. 

 

PAIVA, S. M. F. Construção da identidade de um professor surdo. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. 

 

PAN, M. O direito à diferença: uma reflexão sobre deficiência intelectual e educação 

inclusiva. Curitiba: IBPEX, 2008. 

 

PEREIRA, Josiane Eugênio. Artigo, A infância e a deficiência intelectual: algumas 

reflexões. UNESC, 2012. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/na 

pedsul/9anpedsul/paper/viewFile/2044/690>. Acesso em: 26 mar. 2015. 

 

PESSOTTI, Isaias. Deficiência mental: da superstição à ciência. São Paulo: T. A. Queiroz-

EDUSP, 1984. 

 

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. “Relatos orais: do ‘indizível’ ao ‘dizível’”. In: VON 

SIMSON, Olga Moraes. Experimentos com histórias de vida: Itália-Brasil. São Paulo: 

Vértice; Revistas dos Tribunais. p. 14-43, 1988. 

 

RÊGO, Gabriel Gaudêncio do. Efeito do estereótipo sobre respostas comportamentais e 

eletrofisiológicas em tarefa de decisão social. Dissertação (Mestrado em Distúrbios do 

Desenvolvimento) – São Paulo/SP: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2014. 

 

REIS, José A.; PEIXOTO, Luís M. A deficiência mental: Causas, características e 

intervenção. Bragança: Braga, 1999.  

 

ROCHA, Décio; DEUSDARA, Bruno. Análise de conteúdo e análise do discurso: 

aproximações e afastamentos na (re)construção de uma trajetória. Alea [on-line], v. 7, n. 2, p. 

305-322, 2005.  

 

ROCHA, M. G. S. da; AVILA, Leila Lopes de. Pesquisas e experiências sobre os processos 

de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência intelectual e múltipla em escolas 

públicas da baixada fluminense. In: PLESTSC et al. (Org.). A escolarização de alunos com 



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

188 
 

deficiência intelectual: políticas, práticas e processos cognitivos. São Carlos: Marquezine & 

Manzine: ABPEE, p. 31-44, 2015.  

 

ROSSATO, Solange Marques; CONSTANTINO, Elizabeth Piemonte; MELLO, Suely 

Amaral. O ensino da escrita e o desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual. 

Psicol. estud. [online], v.18, n.4, p. 737-748, 2013. 

 

______.; LEONARDO, Nilza Sanches Tessaro. A deficiência intelectual na concepção de 

educadores da Educação Especial: contribuições da psicologia histórico cultural. Rev. bras. 

Educ. Espec. [on-line], v. 17, n. 1, p. 71-86, 2011. 

 

SAAVEDRA, Luísa. Diversidade na identidade: a escola e as múltiplas formas de ser 

masculino. Rev. Psicologia Educação e Cultura, v. 8, n. 1, p. 103-120, 2004. 

 

SADALLA, A. M. F. A et al. Partilhando formação, prática e dilemas: uma contribuição ao 

desenvolvimento docente. Rev. Psicologia Escolar e Educacional, v. 9, n. 1, p. 71-86, 2005. 

 

SANTOS, Daísy Cléia Oliveira dos. Potenciais dificuldades e facilidades na educação de 

alunos com deficiência intelectual. Educ. Pesqui. [on-line], v. 38, n. 4, p. 935-948, 2012. 

 

SANTOS, Leonardo Lemos da Silveira; PINTPO, Marcelo de Rezende. Fenomenologia, 

Interacionismo Simbólico e Grounded Theory: um possível arcabouço epistemológico-

metodológico para pesquisas em administração? ENCONTRO DA ANPAD, 31., 2007, Rio 

de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2007.  

 

SANTOS, Rogério A. Estigma e deficiência: um estudo com aporte em Erving Goffman. 

Monografia. Natal: UFRN, 2014. 

 

SANTOS, Sofia; MORATO, Pedro. Acertando o passo! Falar de deficiência mental é um 

erro: deve falar-se de dificuldade intelectual e desenvolvimental (DID). Por quê? Rev. Bras. 

Educ. Espec. [on-line], v. 18, n. 1, p. 3-16, 2012. 
 

SATO, Denise T. B. A construção da identidade de gênero na educação inclusiva: 

letramento e discurso. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 

2013. 

 

SCHOENFELDT, B. K. O diagnóstico Psicológico. In: KRYNSKI, S (Org.). Deficiência 

mental. Rio de Janeiro: Atheneu, 1969. p. 1-35. 

 

SILVA, Carla Maciel da. Deficiência intelectual no Brasil: uma análise relativa a um 

conceito e aos processos de escolarização. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, Tomaz 

Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: 

Vozes, 2014. p. 73-102. 

 

SIMÃO, L. M. Estudo descritivo de relações professor- aluno I: a questão do procedimento de 

coleta de dados. Psicologia, 8, 19-38, 1982a.  

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Sato%2C+Denise+Tama%C3%AA+Borges


SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

189 
 

______. Estudo descritivo de relações professor-aluno II: alguns resultados. Psicologia, 8, 37-

59. 1982b 

 

______. Interação pesquisador-sujeito: a perspectiva de ação social na construção do 

conhecimento, Ciência e Cultura, 41, p. 1195-1202, 1989. 

 

SOUSA, Carlos Henrique Gomes. Pessoas com deficiência intelectual: desafios para a 

inclusão nas empresas de grande porte do Pólo |Industrial de Manaus/AM. Dissertação 

(Mestrado em Serviço Social) – Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2011. 

 

STAKE, Robert E. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam. Porto Alegre. 

Penso, 2011. 

 

SURJUS, Luciana Togni de Lima e Silva; CAMPOS, Rosana Teresa Onocko. Interface entre 

deficiência intelectual e saúde mental: revisão hermenêutica. Rev. Saúde Pública [on-line]. v. 

48, n. 3, p. 532-540, 2014. 

 

TOLEDO, E. H.; VITALIANO, C. R. Formação de professores por meio de pesquisa 

colaborativa com vistas à inclusão de alunos com deficiência intelectual. Revista Brasileira 

Educação Especial. Marília, v. 18, n. 2, p. 319-336, 2012.  

 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

TUNES, E. Identificação da natureza e origem das dificuldades de alunos de pós-

graduação para formularem problemas de pesquisa, através de seus relatos verbais. 
Tese (Doutorado em Psicologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo. 1981.  

 

UNESCO. Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais, 1998. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf >. Acesso em: 14 fev. 2016. 

 

VELTRONE, A. A.; Mendes, E. G. Impacto da mudança de nomenclatura de deficiência 

mental para deficiência intelectual. Educação em Perspectiva, 3(2), p. 359-373, 2012. 

 

VIEIRA, Ricardo. Histórias de vida e identidade: professores e interculturalidade, Porto: 

Afrontamento, 1999. 

 

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução. In: SILVA, Tomaz Tadeu 

da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes. p. 

7-72, 2014. 

 

YAMASHIRO, Juliana Archiza; Matsukura, Thelma Simões. Apoio intergeracional em 

famílias com crianças com deficiência. Psicol. Estud., v.19, n. 4, p. 705-715, 2014.  

 

ZANELLI, J.C. Formação profissional e atividades de trabalho: análise das necessidades 

identificadas por psicólogos organizacionais. Tese (Doutorado em) – Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas, 1992. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf


SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES  



SANTOS, Rogério Alves dos – Dissertação de Mestrado 

 

191 
 

Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – para maiores de idade 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: A voz dos estudantes com 

deficiência intelectual: rebatimentos dos tempos de escola na construção identitária, que 

tem como pesquisador responsável o mestrando Rogério Alves dos Santos. 

Esta pesquisa pretende investigar a formação da identidade de estudantes com 

deficiência intelectual, a partir das influências das experiências escolares. Pretendemos com 

esta pesquisa compreender como a vida escolar dos estudantes com deficiência intelectual 

impacta/influencia a forma como se percebem/reconhecem enquanto pessoa (indivíduo). 

Caso você decida participar da pesquisa, agendaremos encontros, nos quais 

realizaremos sessões de entrevistas. Nessas ocasiões, utilizaremos o gravador como recurso de 

registro. Cabe a você a decisão de participar da pesquisa. Todas as informações sobre os 

riscos e benefícios provenientes de sua participação serão apresentadas na presença de uma 

testemunha, que deverá ser da sua família. 

Durante a realização das entrevistas, a previsão de riscos é mínima. Os riscos 

envolvidos com sua participação podem incluir: (1) recusa em participar do projeto de 

pesquisa; (2) ansiedade nos momentos de gravação em áudio durante as sessões de 

entrevistas. Esses riscos poderão provocar desgaste emocional.  

Podem acontecer certos desconfortos durante a realização das entrevistas, para 

minimizá-los será levado em consideração o tempo de duração e gravação em cada encontro. 

Cada entrevista terá uma duração que não ocasione estresse nem desconforto. 

Asseguramos que você terá condições satisfatórias para a tomada de decisões 

autônomas durante as entrevistas, de forma que não se sinta pressionado, assegurando o 

direito de recusar a não responder as perguntas que lhe cause constrangimento de qualquer 

natureza. 
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O conteúdo das entrevistas pode contribuir para o estudo de como certos aspectos da 

vida escolar da pessoa com deficiência intelectual se relacionam a constituição de suas 

identidades, notadamente a influência das experiências escolares em sua trajetória de vida. 

Desse modo, podem somar cientificamente para os estudos na área da Educação Especial, e 

fornecer contribuições para a construção de práticas inclusivas nas escolas. A pesquisa pode 

ainda contribuir política e socialmente para romper com o silenciamento a que as pessoas com 

deficiência intelectual são submetidas.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e divulgados apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em local 

seguro por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa, você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias, uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos, benefícios e ter 

ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa A voz dos 

estudantes com deficiência intelectual: rebatimentos dos tempos de escola na construção 

identitária, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal (data). 
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___________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

___________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo A voz dos estudantes com deficiência 

intelectual: rebatimentos dos tempos de escola na construção identitária, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos 

estabelecidos e os direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal (data). 

___________________________________________ 

Rogério Alves dos Santos 

Pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Apêndice B: Termo de Assentimento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa A voz dos estudantes 

com deficiência intelectual: rebatimentos dos tempos de escola na construção identitária, 

coordenada pelo mestrando Rogério Alves dos Santos. 

Como sou menor de idade (ou legalmente incapaz), meu responsável legal assinou um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde o pesquisador responsável explica a 

maneira como a pesquisa será realizada, todos os meus direitos, riscos e benefícios que terei 

ao participar desta pesquisa. 

Nesse mesmo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o pesquisador responsável 

declarou que cumprirá tudo que esclareceu e prometeu. 

Juntamente com o meu representante legal (pai, mãe ou outro), recebi, de forma que 

entendi, explicações sobre esta pesquisa e os endereços onde devo tirar minhas dúvidas sobre 

a pesquisa e se a mesma é eticamente aceitável. 

Depois de conversar com meu representante legal, resolvi voluntariamente participar 

desta pesquisa. 

Natal (data). 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

___________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

___________________________________________ 

Rogério Alves dos Santos 

Pesquisador responsável 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Apêndice C: Termo de Autorização para Gravação de Voz 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,________________________________________________________, depois de entender 

os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada A voz dos estudantes com deficiência intelectual: 

rebatimentos dos tempos de escola na construção identitária poderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como estar ciente da 

necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, o pesquisador 

Rogério Alves dos Santos a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma 

parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso do pesquisador acima citado 

em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do pesquisador 

coordenador da pesquisa Rogério Alves dos Santos, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.  

 

Natal (data). 

___________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

___________________________________________ 

Rogério Alves dos Santos 

Pesquisador responsável 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
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Apêndice D: Agrupamento das falas em função da categoria temática – “Concepções de si e 

experiências de socialização na escola regular”, da subcategoria “Estigmatização”. 

 

CATEGORIA: CONCEPÇÕES DE SI E EXPERIÊNCIAS DE SOCIALIZAÇÃO NA ESCOLA 

REGULAR 

SUBCATEGORIA: ESTIGMATIZAÇÃO 

Bruna Rafael Júlia 
21 – Bruna: [Silêncio]. Lá na 

escola, é ... o professor fazia ... 

atividade no quadro, daí o 

professor perguntava a mim se 

podia apagar, os meninos diziam: 

– não professor porque tem uma 

menina doida que ainda tá 

copiando. Essa doida é Bruna 

[silêncio/emoção]. 

31 – Bruna: Não lembro de mais 

nada não. [Silêncio]. Há! Tinha 

uns meninos que me chamavam 

de doida é ... diziam que era para 

eu está no hospício, eu ficava 

com raiva, às vezes, eu ia lá pro 

banheiro e ficava chorando. 

Quando eu chegava lá no 

banheiro eu ficava chorando, as 

meninas iam atrás de mim, 

quando chegavam lá, viam que eu 

tava no banheiro chorando. 

111 – Bruna: Lá na escola 

também eu sofria bullying. Os 

meninos ficavam chamando eu de 

doida, diziam que não era pra eu 

tá na escola, que o canto que era 

para eu tá era no hospício.  

121 – Bruna: Eu pegava falava 

com a diretora. Ela dizia que não 

era pra eles dizerem isso comigo. 

Eu ficava triste porque eles 

falavam isso comigo. Eu pegava 

e ia lá pra sala da diretora. 

131 – Entrevistador: Isso 

acontecia na sala de aula, no 

pátio da escola, onde é que 

acontecia isso? 

141 – Bruna: Às vezes era no 

pátio da escola, na sala de aula. 

301 – Entrevistador: O que você 

não gostava na escola? 

311 – Bruna: Dos meninos. 

321 – Entrevistador: Porque 

você não gostava dos meninos? 

331 – Bruna: O jeito deles me 

tratarem. 

341 – Entrevistador: Me fale um 

pouco mais sobre isso, como é 

que eles tratavam você? 

1031 – Entrevistador: Teve alguma 

coisa que aconteceu com você? Que 

fez você não se sentir bem. 

1041 – Rafael: Na escola? 

1051 – Entrevistador: Isso. 

1061 – Rafael: Porque eu não 

queria mais estudar. 

1071 – Entrevistador: Por que você 

não queria mais estudar? 

1081 – Rafael: Eu não queria mais 

estudar, porque tava achando muito 

chato. Depois eu falei pra tia, ela 

falou que eu tinha que ir pra escola 

porque eu ia perder minha carteira 

de andar de ônibus. Eu peguei e 

fiquei pensando, depois eu voltei de 

novo pra escola. Depois dessa ela 

vai me tirar, eu vou estudar à noite 

na EJA, onde minha tia trabalha. 

1111 – Entrevistador: Por que você 

estava achando a escola chata? O 

que acontecia na escola? 

1121 – Rafael: Assim, porque tinha 

gente que mexia comigo na escola, 

eu não gostava. Me chamava ... 

[silêncio]. 

1131 – Entrevistador: Tinha gente 

que mexia com você? 

1141 – Rafael: É.  

1271 – Entrevistador: Você já 

sentiu algum tipo de preconceito na 

escola? 

1281 – Rafael: Já. Teve uma vez 

que o menino me chamou de doente 

[silêncio]. Pronto no ano passado o 

menino mexeu comigo. Aí minha tia 

foi lá no colégio porque a menina 

pegou e bateu em mim, ficou 

mexendo comigo a menina lá, eu 

esqueci o nome. Depois dessa ela 

foi falar com a menina, aí parou. No 

outro dia de novo, mexeu comigo, 

minha tia foi lá de novo. Depois 

dessa aconteceu mais não. 

1291 – Entrevistador: Como é que 

mexiam com você? 

1301 – Rafael: É porque eu tava 

quieto lá e ela veio mexer comigo.  

1311 – Entrevistador: Quando 

51 - Júlia: No colégio, estudava 

ali na escola M, me chamaram de 

gorda e feia do mundo. Só gorda 

e feia? Sou não! 

311 - Entrevistador: Sobre a 

escola tem mais alguma coisa que 

você queira me contar? 

321 - Júlia: Deixa eu ver 

[silêncio], da escola M, lá eu não 

fazia os desfiles, minha mãe 

chorou, eu chorei também. Por 

que eu não fiz os desfiles?! Por 

que ninguém me chamava?! Na 

escola M me chamaram de gorda 

e feia do mundo, eu saí dessa 

escola 

511 - Entrevistador: Você já 

sentiu algum tipo de preconceito 

ou discriminação na escola? 

521 - Júlia: Não! Não! 

531 - Entrevistador: Já falaram 

alguma coisa com você na escola 

que você não gostou, que você 

ficou triste? 

541 - Júlia: Porque os meninos 

ficam só bagunçando na escola, 

ficam bagunçando em mim ontem 

na escola. 

551 - Entrevistador: Aconteceu 

alguma coisa na escola que você 

não gostou? 

561 - Júlia: Lá na escola regular 

M me chamaram de gorda e feia 

do mundo, os meninos ficavam 

olhando para mim, ficavam rindo 

de mim, riram de mim, todo 

mundo riu de mim no colégio que 

eu estudava. Os meninos ficavam 

rindo de mim e me chamando de 

gorda e feia do mundo, isso é 

bullying, ficar chamando a 

pessoa. 

571 - Entrevistador: Em outras 

escolas também chamavam você 

de alguma coisa que você não 

gostava? 

581 - Júlia: Que eu não gostava, 

foi só isso aí. 

601 - Júlia: Foi os meninos lá do 
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351 – Bruna: Do jeito que eles 

ficavam me chamando de doida, 

não gostava e dizia a diretora. 

361 – Entrevistador: Era só 

disso que eles chamavam você? 

371 – Bruna: Até agora eles só 

chamavam de doida [silêncio]. 

313 – Bruna: Eu não tinha 

conhecido ninguém, eu ficava 

sozinha quando eu cheguei lá na 

escola, quando eu cheguei no 

primeiro ano, eu não tinha feito 

nenhum amigo. Ficava lá sentada 

sozinha. 

323 – Entrevistador: Me fale um 

pouco mais de quando você 

estava no primeiro ano na escola. 

333 – Bruna: [Silêncio] ... há, no 

primeiro estudei na escola 

regular, assim que eu cheguei já 

tinha uns meninos, no máximo 

uns dois meninos daqui da rua 

que já estudava lá. Eu acho, eu 

acho não, eu penso assim, que 

eles já chegaram lá na escola 

dizendo que ia chegar uma doida 

pra estudar lá. Foi no caso, 

quando eu cheguei lá que eu 

fiquei sozinha, isolada! Ninguém 

queria me conhecer pra pegar 

amizade, foi daí que começou a 

me chamar de doida. 

343 – Entrevistador: Chamavam 

você só de doida, ou tinha outro 

nome que você não gostava? 

353 – Bruna: Até agora 

chamavam mais de doida do que 

de burra na hora que o professor 

ia escrever no quadro. 

363 – Bruna: Assim que eu 

cheguei lá o professor foi logo 

me conhecendo, querendo 

conhecer os alunos, quando 

chegou minha vez eu disse meu 

nome, quando disse meu nome, 

foram logo me chamando de 

doida, dessas coisas.  

 

 

mexiam com você, o que é que 

falavam? 

1321 – Rafael: Falava que eu era 

doido, é essas coisas. 

1351 – Entrevistador: Você sofreu 

mais algum tipo de preconceito na 

escola? 

1361 – Rafael: Não, pronto, foi 

assim, no dia da prova a menina foi 

me ajudar, a outra menina chegou, o 

professor disse: – não, ele sabe fazer 

sozinho. A outra menina disse: – 

não porque esse menino é doente, 

essas coisas. Aí ela disse: – deixa o 

menino, deixa o bichinho, o 

bichinho não é doente não! Ele é 

legal, ele tá quietinho o menino, a 

outra menina que tava me ensinado, 

ela falou isso. 

1381 – Entrevistador: Como você 

se sente quando chamam você de 

doente na escola? 

1391 – Rafael: Eu não ligo não, 

estou nem aí [silêncio], falo nada, 

fico calado, eles podem falar do 

jeito que quiserem, aí eu fico calado 

só escutando. 

1401 – Rafael: Agora quem mexer 

comigo também, eu só um menino 

calmo, mas se mexer comigo já sabe 

que eu só um menino muito brabo. 

Assim, eu sou um menino muito 

calmo, mas na horinha eu não dou 

uma de brincadeira. Tem horas que 

os meninos gostam de brincar, mas 

eu não gosto de brincadeira chata.  

1411 – Entrevistador: Que tipo de 

brincadeira chata você fala?  

1421 – Rafael: Brincadeira chata de 

bater, de empurrar, de machucar, de 

pegar pelo pescoço da pessoa e 

pegar pelos braços, eu não gosto 

dessas coisas. E outra coisa 

também, de pegar pelas orelhas e 

fazer essas coisas também na orelha 

da pessoa, gosto não dessas coisas. 

É um bocado de coisa que os 

meninos fazem lá comigo. Mas eu 

não mexo com eles não, até mesmo 

porque são do meu tamanho, é 

grande né. 

1431 – Entrevistador: Tem alguma 

coisa que você não gosta que falem 

com você? 

1441 – Rafael: De burro, dessas 

coisas de burro. Porque se eu fosse 

burro eu tava comendo capim, mas 

eu não sou burro! Eu não como 

capim. 

colégio, onde eu estudava, meu 

Deus! 

621 - Júlia: Na escola M me 

chamaram de não sei o que. Eu 

fui pra Secretária, eu saí do 

colégio, saí! Saí! Agora fui pra 

escola T porque lá é melhor, eu 

estudo a noite no nono, na EJA, 

eu passei, agora eu vou pro outro 

primeiro do bloco (621 – Júlia). 

631 - Entrevistador: Por que 

você saiu da escola M? 

641 - Júlia: Porque é muito chato, 

é cheio de aluno bagunceiro, fica 

rindo da pessoa, batendo na 

pessoa, eu não gosto não, aí eu 

saí. Porque me chamavam de 

gorda e feia. 

651 - Entrevistador: Tinha mais 

alguma coisa que você não 

gostava? 

661 - Júlia: Eu não gostava lá da 

escola regular α que eu estudava. 

Eu tava no intervalo, os meninos 

mecharam na porta, os meninos 

me trancaram no banheiro, me 

trancaram! Eu pedia socorro! 

Socorro! Socorro! Eu não saía, 

não conseguia nem abrir a porta. 

1474 – Júlia: O bullying é que 

você fica muito gordinha, 

gordinha, andando assim, aí as 

pessoas ficam rindo, rindo, 

morrendo de rir, aí todo mundo 

fica no meio rindo da pessoa. 

1484 – Entrevistador: Ficaram 

rindo de você? 

1494 – Júlia: Foi, da grossura que 

eu fiquei de gorda, agora eu estou 

mais magra. 

1504 – Entrevistador: como 

você se sentia quando percebia 

que ficavam rindo de você? 

1514 – Júlia: Que eles me 

chamavam de gorda e feia do 

mundo. 

1524 – Entrevistador: Como 

você se sentia? 

1534 – Júlia:  [Silêncio] chorava! 

Chorava! 

1544 – Entrevistador: Hoje 

quando você lembra, você ainda 

fica triste?  
1554 – Júlia: É, eu fico triste 

[silêncio]. 

 

 


