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Analisar o serviço público a partir de encontros 

situados equivale em levar a sério o fato de que a ação 

pública se constrói ordinariamente por meio de atos de 

linguagem e procedimentos concretos pelos quais uma 

instituição, uma empresa pública ou uma 

administração anunciam um evento, registram uma 

queixa, controlam o acesso a um espaço. 

Mesmo sendo institucionais, esses procedimentos se 

inscrevem em um campo de visibilidade e de 

inteligibilidade mútuas e obedecem a uma ordem de 

prioridade e de precedência civis, rituais ou culturais.  

Este campo de visibilidade e esta ordem de interações 

não se confundem com a instituição na qual se 

realizam estes procedimentos. 

Sublinhar o caráter situado e protocolar da ação 

pública é então focalizar nossa atenção no dever de 

publicação que ela própria se impõe e submeter à 

análise críticas noções como transparência, 

cooperação, implicação. Isso tende em definir um novo 

paradigma da intervenção pública cujo consentimento 

seria de algum modo a palavra chave ou de ordem 

(...). É, portanto na base e na ação que os ofícios do 

público se constroem e se transformam, entre as 

competências do agente e o trabalho do usuário, na 

ordem de suas interações e na organização social de 

seus encontros.  

 

Isaac Joseph (2017) 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é descrever e interpretar quadros interacionais 

e morais de situações urbanas onde se apresentem relações de atendimento 

entre “agentes de serviço” e “usuários”. Em particular, procuro focalizar minha 

análise na orientação e gestão do cuidado para públicos diferenciados em 

instituições que atendem pessoas com necessidades especiais. Assim como 

compreender como “jovens” ou “alunos” com “necessidades educacionais 

especiais” ou com “deficiências” são atendidos pelos profissionais escolares e 

analisar situações de cooperação entre estes atores, de tensões e conflitos 

quando se encontram em co-presença. Partindo assim, das contribuições de 

Isaac Joseph e de Gilles Jeannot (2002 [1995]) acerca das "relações de 

serviços" e dos modos segundo qual problematizam a noção de serviço 

público. Também retomamos as contribuições de Joseph (2007) sobre a noção 

de espaço, público mundo sensível, observável a partir da descrição densa de 

experiências citadinas ordinárias e de seus ambientes. 

 

Palavras chaves: Relações de serviço, agentes de serviço, usuários, 

dependência, tensões, competência. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to describe and interpret the interaction and 

moral frameworks of urban situations in which service relationships between 

service agents and users are presented. In particular, I try to focus my analysis 

on the orientation and management of care for differentiated publics in 

institutions that serve people with special needs. As well as understanding how 

"youth" or "students" with "special educational needs" or "deficiencies" are 

attended by school professionals and analyze situations of cooperation between 

these actors, tensions and conflicts when they are in co-presence. From the 

contributions of Isaac Joseph and Gilles Jeannot (2002 [1995]) on the "service 

relations" and the ways in which the notion of public service is problematized. 

We also return Joseph's contributions (2007) to the notion of space, a sensitive 

public world, observable from the dense description of ordinary city experiences 

and their environments. 

 

Keywords: Service relationships, service agents, users, dependency, tensions, 

competence. 
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INTRODUÇÃO. 

 

Este trabalho é um desdobramento do projeto Vulnerabilidades da 

experiência citadina e acesso aos espaços públicos urbanos em cidades do 

Norte-Fluminense coordenado por Jussara Freire do qual participei na 

qualidade de bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro Carlos Chagas (FAPERJ).  Esta 

pesquisa foi realizada de 2015 a 2017 por uma equipe de quatro pesquisadores 

integrantes do grupo Cidades, espaços públicos e periferias (dois bolsistas de 

iniciação científica PIBIC/UFF, Ailton Gualande Junior e Tayná Santos, além de 

mim e a professora coordenadora do projeto).    

Partindo das contribuições de Isaac Joseph e de Gilles Jeannot (2002 

[1995]) acerca das "relações de serviços" e dos modos segundo quais 

problematizam a noção de serviço público. Também retomamos as 

contribuições de Joseph (2007) sobre a noção de espaço público, mundo 

sensível, observável a partir da descrição densa de experiências citadinas 

ordinárias e de seus ambientes. Articulando estas abordagens, este projeto 

tinha como objetivo geral retomar sua proposta ecológica de situações para 

descrever e interpretar quadros interacionais e morais de sociabilidades e 

públicos possíveis de cidades da região Norte Fluminense (Macaé e Campos 

dos Goytacazes1). Tratava-se de analisar momentos da vida cotidiana que 

contam com a presença de profissionais que exercem os "métiers du public", 

isto é de orientação, gestão de fluxos ou cuidados de/com públicos 

diferenciados. Em suma, propusemos partir da proposta de Isaac Joseph, 

ajustando-a aos contextos em análise, compreender os sentidos conferidos ao 

espaço público a partir de três eixos que orientam uma observação in situ 

realizada pelos três bolsistas: situações de transporte coletivo (Ailton Gualande 

Junior se focalizou nas observações de fila de ônibus em terminais de 

Campos2); situações de atendimento hospitalar (Tayná Santos fez sua 

                                                           
1
 Os dois municípios localizam-se no interior do estado do Rio de Janeiro, considerado cidade de “médio 

porte". Campos dos Goytacazes com população de 463.731 habitantes distribuída em 4043,22 km², 
extensão do município e Macaé possui território com 1230,91 km², e população de 206.728 habitantes. 
Dados retirados da Plataforma de Desenvolvimento no Brasil (2016) IBGE 2010. 
2
 Gualande Junior, 2016. 
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pesquisa de campo em salas de espera e atendimento por balconistas em uma 

unidade básica de saúde em Campos); situações de cuidados escolares com 

alunos portadores de necessidades especiais. Eu fui responsável por este 

último eixo da pesquisa, observando as interações entre auxiliares de serviços 

escolares e instrutoras escolares em Campos e Macaé.  

 Priorizamos, em todos os casos, a observação das situações em que se 

encontram aqueles que exercem ofícios de regulação e/ou cuidados com os 

públicos. Em particular, observarmos as competências dos “agentes de 

serviços” e dos seus usuários. O objetivo específico da pesquisa, que constitui 

paralelamente o seu problema, é de observar como as vulnerabilidades, em um 

sentido goffmaniano, emergem nestas situações, considerando a centralidade 

desta descrição interpretativa para a compreensão dos obstáculos de acesso 

ao espaço público (entendidos também como obstáculos de acesso, 

mobilidade e circulação aos/em espaços públicos urbanos) 

No caso desta monografia, proponho retomar a pesquisa de campo 

realizada naquele momento e compreender como “jovens” 34 ou “alunos” com 

“necessidades educacionais especiais” ou com “deficiências” são atendidos 

pelos profissionais escolares supracitado e analisar situações de cooperação 

entre estes atores, de tensões e conflitos quando encontram-se em co-

presença.  Desta forma, o objetivo é descrever e interpretar quadros 

interacionais e morais de situações urbanas onde se apresentem relações de 

atendimento entre “agentes de serviço” e “usuários”. Em particular, procuro 

focalizar minha análise na orientação e gestão do cuidado para públicos 

diferenciados em instituições que atendem pessoas com deficiências e/ou 

necessidades educacionais especiais. .  

Deste modo, o objeto desta monografia é de analisar parte de quadros 

interacionais que orientam situações de encontro entre profissionais de 

cuidados (care) e pessoas (“jovens” e “alunos”) com deficiências. Nestes 

momentos, retomando a abordagem de Joseph e Jeannot (op. cit.) são 

esperadas e desempenhadas competências de “agentes de serviço” e 

acionados dispositivos que configuram relações de face-a-face. De acordo com 

                                                           
3
 Na associação os usuários com deficiência são designados como jovens, e não alunos. Segundo uma 

das instrutoras o termo é usado, pois, alguns já passaram pela escola regular de ensino. 
4
 Os termos entre aspas neste trabalho representam categorias nativas, enquanto que as palavras em 

Itálico são conceitos ou noções de autores usadas para análise. 
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o sucesso das cooperações entre estes atores ou seus fracassos, emergem 

como procurarei demonstrar, experiências (de ambos os lados) particularmente 

vulneráveis. A descrição densa (GEERTZ, 2008) das cooperações e a 

compreensão do surgimento da vulnerabilidade da experiência representam o 

problema que norteia este trabalho. Em suma, a pesquisa trata das “relações 

de serviço” (JOSEPH e JEANNOT, op. cit.) entre diferentes tipos de 

profissionais da educação em suas diferentes funções (professora, cuidadora, 

auxiliar de serviços escolares, e especialistas5) e de seus quadros interacionais 

(GOFFMAN, 2012). 

 Durante a pesquisa de campo, realizei uma observação etnográfica in 

situ (CEFAÏ, MELLO, BEROCAN e MOTA, 2011) - que implicou em participar 

de conversas, por vezes vistas pelos atores como “entrevistas”. Nestes 

momentos era visível certo incômodo ou receio das instrutoras. Observando o 

incômodo, procurei ter conversas mais livres, por vezes trocando experiências 

entre suas atuações profissionais e as minhas. Diante do problema de 

pesquisa acima apresentado, focalizei minhas observações nas situações de 

atendimentos e de cuidados dos “usuários com deficiências” por elas serem 

caracterizadas como momentos de co-presença entre usuários e profissionais 

do care (GUIMARÃES e HIRATA, 2012) Estas profissionais atuam em escolas 

públicas de Macaé e em uma associação de atendimento a pessoas com 

deficiências na cidade de Campos dos Goytacazes, ambas localizadas na 

região Norte-fluminense.  Destaco que meu objetivo não é de comparar 

atuações profissionais na associação ou na escola pública, mas de descrever e 

interpretar os quadros interacionais das prestações dos serviços que elas 

oferecem para estes públicos. Paralelamente, cabe ressaltar que os métiers do 

público tampouco se definem, no caso em análise, por relações de serviço que 

ocorreriam apenas em instituições governamentais. Meu ponto de partida, 

seguindo os trabalhos de Joseph (2007) é de partir de uma definição 

intencionalmente elástica “do público” e de considerar os profissionais do 

público como aqueles que tecem “relações de serviço” (JEANNOT e JOSEPH, 

op. cit.) com públicos. Desta forma, os ofícios (métiers) do público não se 

                                                           
5
 Referem-se aqui especialistas, nas diferentes funções, que são fundamentais no desenvolvimento da 

pessoa com necessidades especiais. Pode-se destacar o professor de sala de recursos, fonoaudiólogo, 
fisioterapeutas, auxiliares de serviços escolares, etc.  
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circunscrevem exclusiva e necessariamente em instituições estritamente 

governamentais. Como do caso da associação na qual realizei minha 

observação, os agentes de serviço atendem públicos que podem ser 

encaminhados por assistentes sociais ou professores de instituições municipais 

(como os serviços de assistências de prefeituras, ou ainda de escolas 

municipais e estaduais). Além disso, esta associação ainda tece inúmeras 

parcerias com profissionais e gestores da prefeitura de Campos. Desta forma, 

apesar de se tratar de uma organização não governamental, os intensos 

contatos com instituições governamentais borram as fronteiras entre o que 

pertenceria a um público rigidamente associado ao “Estado” e formas 

associativas que seriam afastadas dele. Por estes motivos, proponho 

considerar estes profissionais como agentes de serviço, novamente no sentido 

de Joseph e Jeannot. 

 

A pesquisa de campo: da desnaturalização de meu olhar 

profissional à observação participante 

 

 Minha pesquisa iniciou durante interlocuções com Jussara Freire no 

grupo de pesquisa Cidades, Espaços Públicos e Periferias (CEP28). No 

momento em que esta professora estava elaborando o projeto de pesquisa 

mencionado no início desta introdução, expliquei-lhe que eu trabalhava como 

auxiliar de serviços escolares nos anos de 2013 e 2014 (no quadro de contrato 

temporário) em uma escola municipal de Macaé. Meu trabalho consistia em 

acompanhar alunos com distintas deficiências (autismo, baixa visão ou 

deficiências múltiplas) em seu processo de aprendizagem para auxiliá-los no 

seu “desenvolvimento de autonomia” (categoria cara para os profissionais que 

fazem o Atendimento Educacional Especializado - AEE). Concretamente, 

minhas atribuições eram particularmente diversas; por exemplo, ensinava a 

crianças autistas em comer ou se servir sozinhas, ou ainda, em usar o teclado 

de computador para elas poderem realizar suas atividades. Além disso, fora do 

horário de ensino, havia ainda atendimentos com a profissional escolar de 

AEE, denominados de “contraturnos” pela direção da escola, categoria que 

visava em insistir no fato de tais encontros não poderia perturbar a rotina 

escolar. Durante estes encontros “complementares” e contínuos, planejavam-
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se, com os auxiliares de serviço, atividades exclusivamente voltadas para estes 

públicos de modo a garantir o acompanhamento destes alunos com as aulas 

da professora regente e com a turma “regular”.  

Em uma conversa com Jussara Freire na sala do CEP28, um pouco 

antes de minha experiência profissional tornar-se meu próprio objeto de 

pesquisa, descrevi detalhadamente a natureza de minhas atividades 

profissionais.  Minha orientadora imediatamente me convidou para integrar a 

equipe da pesquisa supracitada. Nesta e nas posteriores interlocuções, bem 

como na fase inicial de meu trabalho de campo, não demorei muito para 

compreender que exercia uma modalidade de métier do público, pouco 

explorado na literatura sobre os agentes públicos.  

Introduz desta forma para situar não somente a pesquisa, mas também 

meu engajamento profissional (pois trabalhar nesta escola foi particularmente 

absorvente), acadêmico e etnográfico.  Desta forma, as situações de ensino 

público e da associação que exploro neste trabalho são fortemente associadas 

a minha experiência de auxiliar escolar, que constituíram em seguida 

interpretações de primeira mão (GEERTZ, 2008). 

 

A pesquisa de campo na associação  

Após elaborar com clareza o objeto e problema de minha pesquisa, por 

sugestão de minha orientadora, iniciei uma observação em uma primeira 

associação de cidade que atendia um público de pais de deficientes. No 

entanto, esta observação não foi bem sucedida. A primeira associação situava-

se no centro de Campos. Em minha primeira visita a esta associação, me foi 

solicitado aguardar do lado de fora (na rua), pois havia uma grande quantidade 

de pais e crianças logo na entrada.  Estavam todos direcionados a uma mulher 

que orava, a situação se assemelhava a uma missa ou reunião de fundo 

religioso, acredito que os pais em busca de conforto e forças ativam em si uma 

inclinação mais forte para a fé, quando além de visível, é permanente a 

condição de seus filhos.  Após aguardar o término daquele momento religioso 

se iniciou a chamada para o atendimento das crianças com deficiência, me 

apresentei à recepcionista e lhe informei sobre meu objetivo no local. A 

recepcionista pediu que aguardasse seu retorno, mas aparentou certa apatia. 

Um longo tempo se passou até que retornou, informando que o coordenador 
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nem o presidente da associação se encontravam, solicitando meu retorno 

numa próxima ocasião. 

Numa segunda tentativa de acesso ao local e de que algum responsável 

pudesse me receber, fui convidada novamente pela recepcionista a retornar 

numa próxima vez com uma documentação contendo determinada formatação, 

para que fosse entregue ao coordenador da associação e este verificar se 

haveria tal possibilidade de pesquisa. A apatia contínua da recepcionista e o 

desinteresse do presidente da associação em relação à minha pesquisa, que 

dificultava meu acesso ao campo, me fez desistir deste campo. Parecia-me que 

não se sentiam confortável com minha presença na instituição, E, talvez pela 

minha pouca experiência em pesquisa de campo, não soube como poderia 

contornar esta dificuldade, apesar de minhas múltiplas tentativas. Além disso, 

não me senti também confortável de insistir, vendo que não conseguia 

despertar empatia com os profissionais desta associação. 

Durante as tentativas de contato, mesmo sem êxito, ainda foi possível 

fazer algumas observações, do exterior da associação. Após a chamada para 

atendimento das crianças com deficiência, as profissionais de todas as 

especialidades (fonoaudiologia, musicoterapia, fisioterapia ocupacional, por 

exemplo) levaram uma de cada vez para realizar seus procedimentos enquanto 

que as mães aguardavam na recepção. O local estava em reforma produzindo 

um barulho intenso dificultando na comunicação entre as mães e à 

recepcionista. Do lado de fora, os pais que chegavam de moto tinham que 

deixá-las na calçada, dificultando o acesso das pessoas à associação. Um 

quadro se formou: um funcionário estacionou seu carro na rampa que daria 

acesso a recepção e as salas de atendimento. A mãe do menino com 

deficiência física, tenta sair da associação, pois, o atendimento de seu filho já 

havia finalizado. A passagem estava bloqueada por uma moto e o carro do 

funcionário. Ao ver a situação, pedi ajuda da recepcionista e esta última grita: 

“Fulano tira a moto que a mãe do cadeirante quer passar!” Observa-se nesta 

fala uma degradação da humanização do indivíduo com deficiência, vinculando 

o deficiente diretamente ao dispositivo de locomoção. 

Diante a desistência deste campo, uma colega do CEP28, indicou outra 

associação, da qual já trabalhou, afirmando da facilidade de acesso e 
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comunicação com a gestão. Através de uma ligação, minha colega já havia 

marcado data e hora para uma visita minha, à nova associação.   

Morando em Macaé, após uma viagem de duas horas até Campos e 

chegando à rodoviária do centro, caminhei até a associação com a intenção de 

melhor conhecer as ruas do centro de Campos, onde é localizada a 

associação. Guiava-me por um mapa rascunhado por meus colegas do grupo 

de pesquisa CEP28.  A associação encontra-se em uma importante e 

movimentada rua do centro6, de mão dupla, caracterizada com problemas de 

mobilidades e de acessibilidade para os pedestres.  

Durante o trajeto, encontrei certa dificuldade em seguir um percurso reto 

na calçada. Além de ela ser muito estreita, são inúmeros os obstáculos, caso 

mais de um pedestre circule nela. Mesmo para um único pedestre, na rua em 

que se encontra a associação, há inúmeros e largos postes na calçada, além 

de buracos, pisos quebrados e desníveis. Quando o pedestre os encontra, é 

obrigado descer da calçada e caminhar pela pista dos automóveis - os carros 

que chegavam da mão oposta aquele, que como eu, seguem a direção da 

associação. Durante esta primeira ida até a associação, eram salientes as 

dificuldades de mobilidades da experiência pedestre para chegar até a 

associação. Não podia deixar de associar minha experimentação do percurso 

com os obstáculos de acesso à sede, mais ainda para os públicos que 

frequentam esta associação e para os quais a acessibilidade é uma condição 

primordial de circulação. Além disso, a questão da tensa acessibilidade neste 

percurso, para estes públicos em específicos, se apresentava como uma 

miniatura da vulnerabilidade da experiência de locomoção e circulação na 

cidade.   

Cheguei finalmente à associação. Não conhecia ninguém na associação 

previamente. Apenas tive um contato por telefone com Júlia, uma assistente 

social trabalhava na associação. Quando entrei no estabelecimento, fui à 

recepção e a atendente me pediu para aguardar a chegada da assistente 

social. Após pendurar na minha roupa, na altura do peito, o “crachá de 

visitante”, atravessei o baixo portão que dividia a entrada na recepção e um 

                                                           
6
   Para preservar o anonimato das pessoas, instituições escolares e associações estudadas nesta 

pesquisa, alteramos sistematicamente seus nomes por exigências éticas Este é também o motivo pelo 
qual não são citados as instituições estudadas ou não definidos precisamente suas localizações.. 
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largo corredor que também fazia ofício de sala de espera no qual, jovens 

aguardavam o sinal para começar as atividades promovidas pela associação. 

No salão, havia filas de cadeiras azuis, ao lado de portas de vidros-espelhos. 

Uma destas portas era aquela da direção. Ainda era possível notar outro 

acesso, mais largo, que conduzia ao refeitório. Havia nele também dois 

banheiros, masculino e feminino. 

Em frente ao banheiro masculino, uma senhora com o uniforme da 

associação aguardava um “jovem” alto que saiu pouco depois, com uma calça 

de moletom (aparentemente o uniforme dos “usuários”). Ele entregou o 

moletom à senhora que e se afastou para conversar com seus colegas.  Ao 

meu lado, havia ainda uma moça com Síndrome de Down que cochilava 

profundamente e algumas colegas se aproximaram perguntando: “Tá com sono 

Carol?”, “Não dormiu cedo Carol!”. Carol se despertou com estas exclamações 

e diz pausadamente, olhando para minha direção, “é difícil... a vida”. Logo 

depois, fechou seus olhos, entregando-se para um novo cochilo. Abandonando 

o projeto de despertá-la, aquelas inseparáveis colegas andaram então pelo 

salão se aproximando da entrada para saudar e receber outros jovens. Em um 

momento, elas se aproximaram de mim e uma me perguntou se eu trabalhava 

no Superbom7.   Cordial e furtivamente, respondi pela negativa. Logo depois, 

aquele que havia feita a pergunta se dirigiu até o portão da recepção para 

receber uma amiga e voltou perto de mim. Convidou a sua amiga para sentar 

ao meu lado: “senta aqui perto da tia bonita”.  Desde minha chegada, outro 

senhor estava sentado, nesta situação, em um banco entre dois banheiros e 

observava a cena do salão atenciosa e detalhadamente. Era frequentemente 

cumprimentado afetuosamente por colegas “usuários” e por profissionais dos 

atendimentos especializados. Observei ainda dois jovens que apoiavam em 

seus ombros um terceiro que tinha dificuldade para se locomover.   

Nesta cena, podem-se observar algumas das dinâmicas das interações 

no salão desta associação que se assemelhavam com aquelas de alunos se 

relacionando em um pátio de escola: alunos se encontrando, interagindo 

ludicamente, brincando ou “mexendo” um com o outro. De repente, este quadro 

interacional se suspende quando “o sinal toca”, anunciando novo quadro.  Ao 

                                                           
7
 Rede de supermercados na cidade de Campos dos Goytacazes. 
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ouvir o sinal, os agrupamentos da situação anterior se dispersam se desfazem 

e se refazem. O dispositivo sonoro foi suficiente para reconduzir os 

agrupamentos, desta vez em forma de filas um tanto desorganizada de alunos 

para entrar nas salas de aulas, sem necessitar o auxílio de um supervisor. O 

salão se esvazia rapidamente após o sinal e neste movimento de dispersão, 

Julia, a assistente social com quem eu havia falado ao telefone, aparece nesta 

outra cena. Segui-a até sua sala percorrendo o salão-híbrido que se confirmava 

como corredor na medida em que ele se estreitava. Na medida em que andava, 

descobria o tamanho da sede a partir da extensão do corredor que se 

desdobravam em vários outros acessos que conduziam às salas de aula. 

Salão de entrada 

Foto: Michelle G. de Carvalho Tantow, 2015. 

 

Quando chegamos à sala da assistente social, ela me apresentou “o 

trabalho da associação” a partir da descrição da diversidade e distribuição de 

atendimentos especializados (técnico e pedagógico), das metodologias para a 
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estimulação de crianças menores e da sala multifuncional para 

acompanhamento pedagógico e os projetos de qualificação.  Perguntei-lhe se 

havia uma separação dos jovens de acordo com suas deficiências. Respondeu-

me que apenas em alguns casos, houve tal separação por se apresentar como 

necessidade para não prejudicar os demais jovens. Ainda explicou que os 

atendimentos especializados duram cerca de 30 a 40 minutos. Descreveu, por 

fim, as parcerias institucionais e financeiras com órgãos governamentais (como 

a Secretaria Municipal de Educação de Campos) e com empresas como a 

Petrobrás. 

Julia ainda apresentou o projeto de qualificação dos “jovens” cujo 

objetivo era de promover a “inclusão” no mercado de trabalho, condição de 

desenvolvimento de suas maiores autonomias. Em seguida, descreveu os 

diversos tipos de qualificação ofertados para setores operacional, 

administrativo e serviços gerais. Procurando exemplificar as atividades da 

associação, me informou, naquela ocasião, a existência de uma sala específica 

“que representa um mercado” na qual são simuladas as atividades de 

profissionais de um supermercado (com isso compreendi porque a aluna me 

perguntava se trabalhava no Superbom). Ela explicou que tal sala foi planejada 

para que “o treinamento” dos jovens seja “bem real”, insistindo, “até os 

produtos são todos reais e consumidos pelos membros da associação”.  

Depois desta conversa, Julia me convidou para conhecer Maria Helena, 

atual diretora e filha da fundadora da associação. Voltamos à parte do salão na 

qual havia, agora, uma fila para conversar com a diretora. No salão principal, 

sentei-me em um banco ao lado de duas mulheres e aguardei a vez de ser 

atendida pela diretora ouvindo os comentários. Maria Helena foi receptiva a 

minha entrada para realização das análises na associação, contou como sua 

mãe construiu e cuidou da associação com “muita dedicação e 

responsabilidade”. A diretora advertiu que nem tudo na instituição era um mar 

de “flores” e que possivelmente irei observar situações “meio complicadas” se 

referindo a jovens gritando, alunos “agressivos”, ou ainda, familiares 

insatisfeitos. Quando lhe expliquei minha atuação profissional na escola onde 

trabalhava e meu costume com públicos apresentando deficiências, pareceu-

me tranquilizada. 
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Ao fim de nossa conversa Julia me convidou para conhecer a sede. 

Apresentou-me “o setor de qualificação”. Havia um mural com informações 

sobre projetos de qualificação de serviços gerais, administrativo e operacional, 

ou ainda, dos “jovens” já “inseridos no mercado de trabalho”. O mercado 

simulado, no qual as atividades de qualificação operacional eram realizadas, 

estava fechado naquele dia. Porém, pude entrever furtivamente que o 

supermercado simulado era idêntico a um supermercado “real”. Por exemplo, 

cada corredor representava um setor de produtos precificados e havia ainda 

placas de “promoções do mês”. 

No término deste dia, após explicar vagamente que minha pesquisa 

tratava das interações entre profissionais e públicos com deficiência, Maria 

Helena, a diretora da associação, me autorizou em fazer a observação na (e 

da) sede. Em seguida, iniciei a observação rotineira das atividades da 

associação supervisionada por Julia (a assistente social e por indicação da 

diretora) que se tornara uma interlocutora privilegiada durante a pesquisa de 

campo.  Antes, com Maria Helena, planejamos que minhas “visitas para a 

pesquisa” seriam semanais e, pelo fato de que resido em Macaé, informei que 

realizaria esta pesquisa de campo no turno da tarde. Dentre os programas e 

atendimentos, ainda escolhi o projeto de capacitação “dos jovens” por ele 

parecer, naquele momento, mais fecundo para explorar os problemas de minha 

pesquisa. Com efeito, este projeto multiplicava situações de encontros entre 

“jovens” e profissionais da associação. Além disso, a problematização do 

aprendizado se articulava com o esforço dos profissionais em favorecer a 

autonomia destes públicos. Com efeito, o projeto se pautava na transmissão de 

conhecimentos e favorecimento de habilidades necessárias para a execução 

de determinadas atividades profissionais em um supermercado, isto 

entremeado com uma preocupação que era apresentada como uma condição 

de inserção no mercado de trabalho e, mais amplamente, em outras instâncias 

da vida cotidiana destes públicos.  

No programa de qualificação8 os usuários são divididos em três grupos 

de treinamento, o “Super”, o “Ação” 9 e um terceiro que faz parte de um projeto 

                                                           
8 O programa de qualificação objetiva qualificar jovens com deficiência intelectual, auditiva ou múltipla, 

visando inserir e viabilizar sua permanência no mercado de trabalho formal. O treinamento é distribuído 

em três formações, a operacional, administrativo e serviços gerais, são financiados pelo Conselho 
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de ampliação do programa de qualificação, tendo como principal parceira 

Petrobras. Por esse motivo os integrantes são chamados de “pessoal da 

Petrobras” ou “projeto Petrobras” durante as chamadas para treinamento.   

Nesses grupos não há critérios quanto à deficiência, ou seja, numa mesma 

turma pode haver usuários com surdez, Síndrome de Down, deficiência 

intelectual e motora. Cada dia se organiza em torno de dois turnos de 

treinamento que se alternam. Por exemplo, o grupo “Super” inicia o dia no 

treinamento operacional no mercado simulado, enquanto o “Ação” inicia no 

administrativo. Após o intervalo os grupos trocam suas respectivas atividades, 

as invertendo. Desta forma, podia observar semanalmente os dois tipos de 

treinamentos. Além desta organização do aprendizado pelos instrutores, 

focalizei particularmente minha observação nas situações de interações entre 

“jovens” e instrutores de um lado e entre os jovens nos intervalos, por outro. 

Nestas situações, como analisarei detalhada e posteriormente, pude observar 

certas características da vulnerabilidade dos “jovens”, dos instantes de 

desatenção e das formas segundo as quais os instrutores administram as 

tensões que emergem rotineiramente.   

 

Os públicos atendidos na escola e na associação 

Dentre os alunos que frequentavam a escola e a instituição, destaco que 

suas “deficiências” podem ser caracterizadas a partir da tipificação proposta 

por Goffman (2013b): aqueles que apresentavam características e atributos 

visíveis, o desacreditado (op. cit.), pois, não é possível disfarçar a falta de um 

dado atributo, como por exemplo, era o caso de um dos alunos, “cadeirante”, 

com deficiência múltipla10; e o desacreditável, cuja “deficiência” não era 

perceptível imediatamente (como o surdo).   

                                                                                                                                                                          
Municipal de Proteção da Criança e do Adolescente e da parceria da Petrobras, esse segundo, por meio 

do projeto de ampliação (150 o número de usuários em treinamento, sendo que no inicio o programa 

atendia 50 jovens) para capacitação ao trabalho.  

9
 Uma das instrutoras informou que o nome para estes grupos é referência a superação dos limites e 

dificuldades no cotidiano enfrentado pelos jovens e adultos com necessidades especiais, por isso cada 
grupo possui uma parte da palavra superação (“Super” e “Ação”), quando os grupos interagem e 
contribuem com o outro nas atividades coletivas eles superam juntos desafios que podem se 
apresentar.  
10

 Segundo o Ministério da Educação (MEC) o que caracteriza a múltipla deficiência, é o nível de 

desenvolvimento, as possibilidades funcionais, de comunicação, interação social e de aprendizagem que 
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Nesta pesquisa, os alunos ou “jovens” que foram meus interlocutores 

eram, nas escolas, autistas, com deficiências múltiplas e/ou baixa visão. Na 

associação, alguns dos “jovens” eram surdos, outros ainda tinham sido 

diagnosticados como “transtorno de conduta”, com Síndrome de Down, com 

deficiência intelectual e/ou motora.  

  

                                                                                                                                                                          
determinam as necessidades educacionais dessas pessoas, o jovem em questão é deficiente intelectual 
e físico. 
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Capítulo 1. Públicos “deficientes”, “especiais” e dispositivos de 

orientação das atividades dos profissionais 

 

1.1. Breves considerações sobre “os públicos” e os quadros sociais da 

experiência: o recorte analítico da pesquisa 

 

Seguindo Isaac Joseph, a noção de público não se refere estritamente a 

um agir comunicativo (HABERMAS 2012), é antes um “mundo sensível 

observável a partir da descrição densa das experiências citadinas ordinárias e 

de seus ambientes” (JOSEPH, 2007). Segundo este autor, que propunha 

compreender a plasticidade da noção de espaço público e suas interfaces com 

espaços públicos urbanos (JOSEPH apud FREIRE, 2016), a ênfase analítica é 

dada a dinâmica, o devir, e a morfologia dos públicos, bem como às suas 

experiências. Por público, sem definir intencional e rigorosamente este conceito 

por procurar dar ênfase à sua plasticidade (JOSEPH apud FREIRE, 2016), o 

autor se refere ao espaço público (entremeando debates teóricos sociológicos 

sobre esta noção com a concretude dos espaços públicos urbanos), aos 

agrupamentos de pessoas concernidas e afetadas por um problema, as 

visibilidades recíprocas nas situações de co-presença, à problemática da 

acessibilidade, ou ainda e dentre muitos outros aspectos, aos modos de 

qualificar agregações de pessoas que delineiam os contornos de categorias de 

“usuários” (no caso do autor, em particular de transporte público), isto é, 

atendidos por “agentes de serviço” que não apenas seriam servidores públicos, 

mas também quaisquer profissionais responsáveis por atendimentos de 

públicos definidos como prioritários por agendas públicas.  Com esta proposta 

analítica, iniciei uma descrição de situações que implicam mapear diferentes 

modalidades de atendimentos e co-presenças entre agentes de serviço que 

exercem os métiers du public (que pode ser entendido como profissões ou, 

mais próxima da proposta do autor, como “ofícios do público”), ou seja, estes 

agentes de serviço que exercem a orientação, gestão de fluxos ou cuidados 

de/com públicos diferenciados e “usuários” dos serviços públicos (FREIRE, 

2014). Vale destacar que neste caso, o “agente de serviço” não 

necessariamente pode ser restrito a instituições estatais, o que não desvincula 

suas atividades necessariamente de uma problemática “do Estado”. Como 
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observei na associação “não governamental”, a orientação dos atendimentos 

dos “agentes de serviços” é fortemente norteada por dispositivos jurídicos, por 

interações com atores municipais e com uma agenda pública que incluem 

problematizações de atores estatais.  

Procurando estabelecer um diálogo com esta contribuição e o estudo de 

“ofícios dos públicos” em contexto brasileiro, pode-se procurar compreender, 

por contraste, a complexidade das modalidades das transações entre agentes 

de serviço e “usuários” (FREIRE, 2014), bem como os dispositivos jurídicos 

que as orientam. No caso brasileiro, por exemplo, observa-se que a lei 

regulamentar educacional (BRASIL, LEI Nº 9.394, 1996) categoriza como 

“clientela” os usuários de serviços públicos com “deficiência”.   

Entremeando as contribuições de Isaac Joseph com as categorias que 

emergiram ao longo de minha pesquisa de campo, referir-me-ei ao agente de 

serviço para designar as profissionais11 (professoras, cuidadoras, auxiliares de 

serviços escolares ou outras especialistas) que “prestam serviços” em 

instituições escolares ou na associação, serviços estes relacionados com 

modalidades de aprendizados e cuidados às “pessoas com deficiência12. 

Observa-se que, no espaço escolar, é recorrentemente mobilizada a categoria 

de “alunos com necessidades educacionais especiais” (ANEE), tal como é 

denominada pelos profissionais, que implica a atuação de um agente 

específico que realiza o Atendimento Educacional Especializado (AEE) a esse 

público.  

Paralelamente, a noção de quadros sociais é uma ferramenta 

fundamental para analisar os modos segundo os quais os atores definem a 

situação (THOMAS, 1923) e, em função destes recortes cognitivos e morais 

compartilhados pelos seus participantes poderem compreender a ordem 

interacional e a ela se ajustar. No meu trabalho, procuro compreender os 

quadros sociais que fundamentam a organização da experiência dos públicos e 

                                                           
11

 Descrevo aqui no feminino, por esse serviço representar-se majoritariamente por esse público, não 

sendo esta problemática o foco deste trabalho, mas abrindo assim um campo a ser maior analisado. 
12 Este termo é atualmente utilizado em decorrência da PORTARIA SEDH Nº 2.344, DE 3 DE NOVEMBRO 

DE 2010, como forma de amenizar os impactos do termo anterior, “pessoas portadoras de deficiência”. 
O termo pessoas com necessidades especiais trata do grupo amplo que estabelece não somente pessoa 
com deficiência especifica, mas também como, por exemplo, idosos ou gestantes. Enquanto que há 
ainda o grupo formado por pessoas com necessidades educacionais especiais, sendo este público, 
analisado nesta pesquisa. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


28 
 

dos profissionais que atuam na escola e na associação. Segundo Erving 

Goffman (2012), os quadros são centrais componentes de uma situação a 

partir dos quais é possível descrever e interpretar acontecimentos e linguagens 

que organizam a experiência (insistindo no seu caráter sempre situado).  Desta 

forma, o projeto goffmaniano volta-se para a análise da estrutura da 

experiência, isto é para a análise dos quadros que ordenam situações da vida 

cotidiana. 

O exercício de observação de situações - tanto pelo analista quanto 

pelos demais participantes da situação - é relacionado com a descrição 

interpretativa dos modos segundo os quais os atores se engajam na 

pluralidade situações que compõem a vida social. Retomando um bordão 

goffmaniano, estes momentos implicam em partir da pergunta “o que é que 

está acontecendo aqui?” (GOFFMAN, op. cit.), isto é identificar os quadros que 

ordenam a situação e informam aos atores como podem agir nela de modo 

mais ou menos adequado. Em outros termos, a resposta dada permitiria aos 

atores envolvidos na situação orientar seus comportamentos de modo ajustado 

à situação, em regra geral, sem desconsiderar os diferentes acidentes e 

deslizes quando há equívoco em relação à definição compartilhada da 

situação. Pode-se ainda destacar que a etnometodologia ofereceu outras 

ferramentas analíticas que orientaram minhas observações. Segundo Garfinkel 

(1967), qualquer dimensão do social é relatável ou descritível. O autor destaca 

a centralidade da linguagem, pois, é por meio dela que o real ou as situações 

práticas podem ser descritas (relatáveis). Garfinkel aponta para a importância 

da interpretação intersubjetiva (senso comum) na compreensão da situação, 

onde não apenas o contexto da atividade prática, mas também a leitura sobre o 

outro, é fundamental para de fato se reconhecer o que está sendo falado. 

Ainda afirma que a interpretação das atividades ou da linguagem é possível por 

meio da capacidade reflexiva que orienta as ações de qualquer ator durante as 

interações. Desta forma, os indivíduos, por meio da interpretação, produzem 

códigos de acordo com as interações e, consequentemente, produzem novas 

ações em conformidade às situações interpretadas.  

Estas contribuições, em específico, nortearam as observações que 

realizei ao longo de minha pesquisa de campo a partir das quais procurei 
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descrever e interpretar experiências de prestação de serviço dos agentes 

públicos aos usuários nos ambientes de ensino e aprendizagem distintos.  

 

1.2. Dos “deficientes” aos “especiais”: dispositivos jurídicos e qualificações que 

orientam as profissões de atendimentos especializados  

 

Nesta seção, pretende-se apresentar as qualificações de pessoas com 

necessidades especiais (PNE) a partir das legislações que orientam a 

prestação de um serviço público voltado para o atendimento a este público. 

Com efeito, este material apresenta um dispositivo central para a descrição 

compreensiva das atividades daqueles que realizam os métiers do público nas 

situações que observei.  

Segundo a Política Nacional de Educação Especial proposta pelo 

Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), a “educação inclusiva” 

corresponde a um padrão de inclusão que articulam uma gramática de direitos 

humanos com a questão das formas de garantir a igualdade de acesso à 

educação entre “normais” e “especiais”. 

No meado do século XIX, no Brasil, o atendimento ao público “deficiente” 

se situava exclusivamente em instituições especializadas, diferenciando 

públicos concernidos por um “ensino regular” (como “normais”, Goffman 

classifica aqueles “que não se afastam negativamente das expectativas 

particulares” (2013b, p.14) em relação à formação dos “deficientes”. Desta 

forma, o acesso à educação se caracteriza por uma separação entre públicos 

tidos como “normais” e aqueles tidos como “anormais”. Neste espírito, o 

Instituto dos Surdos Mudos, por exemplo, foi criado em 1857 no Rio de Janeiro. 

Posteriormente, o nome desta instituição se alterou, sendo atualmente o 

Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES. Este exemplo aponta para 

uma modalidade contínua de problematizar, por instituições especializadas, o 

ensino para públicos enquadrados como “deficientes” e, paulatinamente, como 

“especiais”. Com efeito, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) de 1961, regulamentam o atendimento educacional em geral e, em 

particular, aquele de “pessoas com deficiência”, mas desta vez, pautando a 

inclusão destes públicos em sistemas de ensino geral ou regular (o que 
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equivale em uma nova composição entre alunos “anormais” com “normais, 

remetendo-me novamente à sociologia goffmaniana).  

A Constituição de 1988 representa um marco primordial na inserção da 

pauta da inclusão educacional na agenda pública, integrando reivindicações de 

movimentos sociais. A Carta Magna de 1988 reforça e legitima, assim, a pauta 

da igualdade de acesso à educação como “direitos de todos” e “dever do 

Estado” “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Título VIII, Capítulo III, Seção I). 

Na década de 1990, tal princípio constitucional foi seguido da inserção 

paulatina de outras pautas nacionais e internacionais, dentre elas, aquelas 

voltadas para pessoas “com deficiências”. Por meio da Lei nº 8.069/90, no 

artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em que é 

estabelecida a obrigatoriedade de matrículas nas instituições de ensino regular 

pelos pais ou responsáveis das pessoas com deficiência, a qual se associou 

com a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) organizada pela 

UNESCO na Tailândia. Nesta última declaração, definiam-se os termos da 

universalização do acesso à educação e de equidade relacionada com um 

projeto de redução de desigualdades sociais (art. 3, parágrafo 1º). Esta 

declaração ainda previa a inclusão de “portadores de deficiências” no sistema 

educacional básico: 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências 

requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de 

acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte 

integrante do sistema educativo. (Art. 3º,§ 5º, Declaração Mundial de Educação para 

Todos 

Em 1994, foi promulgada a Declaração de Salamanca no quadro da 

Conferência Mundial sobre Educação Especial em 1994 na Espanha. Neste 

evento, foram reforçadas as necessidades educacionais voltadas para públicos 

“especiais”, bem como enfatizada a implementação de abordagens 

pedagógicas que considerassem as particularidades de cada criança. Mais 

especificamente, destacou-se que tais particularidades devessem ser o ponto 

inicial para ação educativa:  
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O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam 

acomodar todas as crianças independentemente de suas condições 

físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas 

deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e 

que trabalham crianças de origem remota ou de população nômade, 

crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e 

crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. Tais 

condições geram uma variedade de diferentes desafios aos sistemas 

escolares. No contexto desta Estrutura, o termo "necessidades 

educacionais especiais" refere-se a todas aquelas crianças ou jovens 

cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de 

deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças 

experimentam dificuldades de aprendizagem e, portanto possuem 

necessidades educacionais especiais em algum ponto durante a sua 

escolarização. Escolas devem buscar formas de educar tais crianças 

bem-sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvantagens 

severas. Existe um consenso emergente de que crianças e jovens com 

necessidades educacionais especiais devam ser incluídas em arranjos 

educacionais feitos para a maioria das crianças. Isto levou ao conceito 

de “escola inclusiva” (Declaração de Salamanca, introdução, §3º, p.3, 

1994) 

Tais princípios nortearam a elaboração das Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) de 1996 que orientaria as políticas públicas 

referentes ao atendimento das pessoas com deficiências. Seguindo esse 

princípio de equidade e respeito às particularidades, a LDBEN Lei nº 9.394/96 

assegura que: 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender as 

peculiaridades da clientela de educação especial. §2º O 

atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das 

condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
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integração nas classes comuns do ensino regular. 

(Art.58º,§1º e 2§§, LDBEN Lei nº 9.394/96) 

 

Ainda compete aos sistemas de ensino oferecer a formulação de 

estrutura e organização do ensino adequada para esse público justificada pelo 

princípio de “autonomia para a vida social” e de acesso ao mercado de 

trabalho: 

 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas 

necessidades; II – terminalidade específica para aqueles 

que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 

do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados; III – professores com 

especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do 

ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns; IV – educação especial 

para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida 

em sociedade, inclusive condições adequadas para os que 

não revelarem capacidade de inserção no trabalho 

competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais 

afins, bem como para aqueles que apresentam uma 

habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora;(Art. 59º,I,II,III,IV, LDBEN Lei nº 9.394/96-

Redação dada pela Lei nº 12.796/13) 

 

 

 Por fim, tais dispositivos jurídicos ainda nortearam a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação com a Câmara de Educação Básica de 
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(CNE/CEB) Nº 2, de 11 de setembro, quando promulga um processo 

educacional universal e inclusivo: 

 

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação 

escolar, entende-se um processo educacional definido por 

uma proposta pedagógica que assegure recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar 

e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais 

comuns, de modo a garantir a educação escolar e 

promover o desenvolvimento das potencialidades dos 

educandos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, em todas as etapas e modalidades da educação 

básica.  

Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e 

fazer funcionar um setor responsável pela educação 

especial, dotado de recursos humanos, materiais e 

financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo 

de construção da educação inclusiva (Art.3º, CNE/CEB Nº 

2/2001). 

 

 

 Observa-se que a trajetória destes dispositivos jurídicos 

aprofunda uma questão que caracteriza os modos de problematizar, no Brasil, 

o acesso ao espaço público (que neste caso é atravessado pelo acesso à 

educação). Com efeito, esta breve apresentação das legislações vigentes 

apresenta como foram ressignificadas as legislações internacionais nos 

dispositivos jurídicos brasileiros quando estipulam como vimos a existência de 

serviços especializados apenas em caso de necessidade (não sendo uma 

regra geral ou universal, portanto) “atender as peculiaridades da clientela de 

educação especial” (retomando alguns dos termos da Lei nº 9.394/96 acima 

apresentada). Pode-se ainda apontar para o fato de que a questão da 

acessibilidade e dos modos de promover a autonomia é ainda problematizada 

a partir da criação de serviços especiais, das adequações de infraestruturas e 
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de contratação de profissionais especializados que atenderiam particularmente 

os “educandos especiais”. Os princípios de justiça que norteiam a proposta de 

criação de os dispositivos de inclusão deste público se articulam com a 

“autonomia para a vida social” que parece fundamental relacionada com uma 

inserção no mercado de trabalho, como se as aplicações destas regras 

garantissem um acesso equivalente ao mesmo por públicos “especiais” e 

“normais”. Pode-se observar que estas categorias (“especiais” e “normais”) 

substituem a categoria “deficiente”, que é também presente na legislação como 

“pessoa com deficiência” (que ecoa com o termo mais frequentemente 

estudado “deficiente”), como exemplo, na Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva que define a pessoa com 

deficiência “13. A categoria “deficiente” tende a ser cada vez menos presente no 

vocabulário jurídico ou dos profissionais especializados por considerar que se 

trata de uma forma negativa e excludente de se referir a este público. No lugar, 

prefere-se empregar a categorias de pessoas com “necessidades especiais”, 

por vezes “especiais”, como meio de requalificar um público, mas também a 

prestação de serviço voltado para ele. Do ponto de vista dos profissionais, a 

rejeição do termo “deficiente” remeteria à falta (de uma habilidade ou atributo), 

o que contribuiria para reforçar a estigmatização da pessoa e duvidar de suas 

capacidades. Isto contrastaria com a ênfase dada aos alunos “superdotados”, 

os quais também necessitam de um atendimento educacional especializado 

que atenda aos seus níveis cognitivos, intelectuais e especificidades. Nesses 

casos, as atividades do profissional voltam-se para propor maiores desafios, 

estimulando suas habilidades de modo que seu aprendizado não seja 

“prejudicado”.  

Por fim, permito-me uma breve comparação com modalidades inclusivas 

de outros contextos nacionais, que contribuam, por contraste, para 

                                                           
13

Aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em 
interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 
sociedade. Os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses 
e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo estudantes com autismo, 
síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Estudantes com altas habilidades/superdotação 
demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. (V – Estudantes 
atendidos pela Educação Especial) 
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compreender como os dispositivos jurídicos que promovem “a inclusão” no 

Brasil podem tender em realçar as diferenças entre as pessoas. No caso 

francês, por exemplo, estes públicos são classificados como pessoas “com 

mobilidades reduzidas”, “excepcionais” e, mais frequentemente, como 

handicapés. Segundo Magimel (2004), esta última categoria se remete ao 

termo inglês criado no século XVII em referência aos jogos em que nem todos 

participantes tinham iguais chances de vencer e, posteriormente, para os 

cavalos que também não tinha mesmas chances de ganhar corridas em 

relação aos outros. Pode-se ainda brevemente apontar, também a partir do 

estudo de Magimel (op. Cit.) que os dispositivos jurídicos que orientam políticas 

públicas de acessibilidade, de mobilidade e de inclusão são fortemente 

marcados por uma gramática universal de integração que sustentam modos de 

garantir “a plena” universalização, isto é generalizada, de direitos, 

independentemente de suas particularidades. Como é uma característica do 

contexto francês, as primeiras legislações da década de 1970 para os 

handicapés são assim, antes de inclusivas, integradoras, como é explícito na 

Lei n° 75-534 (30 de junho de 1975) de Orientação em favor de pessoas 

handicapées. Nesta lei, o direito ao trabalho, a uma renda mínima por meio de 

prestações e benefícios estatais que garanta a manutenção da pessoa 

(alimentar, cuidados médicos, tratamentos etc.), ou ainda do direito à 

integração escolar e social. 

Se compararmos, por contraste, os dois contextos, observamos que os 

dispositivos jurídicos que orientam políticas públicas voltadas para estes 

públicos se articulam (desde o termo empregado para se referir a este público) 

com a concepção da res publicana França “onde o sistema de controle social 

também rejeita a estratégia das minorias segregadas com lugares 

diferenciados para preservar a igualdade formal” (KANT DE LIMA, .2001, p. 

15). 

  Por contraste, os dispositivos jurídicos apresentados nesta sessão, 

problematizam a inclusão de especiais, que não negam as diferenças, mas 

partem de “uma concepção de generalidade fundada em diferenças 

substantivas entre as pessoas e as coisas, próprias dos sistemas hierárquicos 

e particularistas” (op. Cit., p. 16) como é, segundo Kant de Lima, um marco da 

sociedade brasileira. Esta observação parece-me central de ser sublinhada 
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para compreender não somente as inflexões dos dispositivos jurídicos sobre os 

públicos especiais, mas também a maneira como são interpretados pelos 

agentes responsáveis pelos cuidados cotidianos com estes públicos.  

 

1.3. Atribuições dos agentes e orientações dos ofícios dos públicos  

 

 Na legislação, alguns dispositivos jurídicos definem as atribuições dos 

profissionais responsáveis pelos atendimentos com públicos especiais, 

insistindo no seu caráter diferenciado e singular. Devido ao problema analisado 

nesta pesquisa, parece-me indispensável apresentá-los, pois elucidam a 

compreensão da orientação das atividades dos profissionais que analiso nesta 

pesquisa.   

Na Resolução CNE/CEB Nº 4 de outubro de 2009, são definidas as 

atribuições dos profissionais do Atendimento Educacional Especializado: 

Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento 

Educacional Especializado: I – identificar, elaborar, produzir 

e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades 

específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; 

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional 

Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade 

dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; III – 

organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na 

sala de recursos multifuncionais; IV – acompanhar a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos 

e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino 

regular, bem como em outros ambientes da escola; V – 

estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na 

elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos 

de acessibilidade; VI – orientar professores e famílias sobre 

os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo 

aluno; VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a 

ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo 

autonomia e participação; VIII – estabelecer articulação 
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com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e 

de acessibilidade e das estratégias que promovem a 

participação dos alunos nas atividades escolares. (Art. 13º, 

I, II, III, IV, V, VI e VII. CNE/CEB Resolução Nº 4/2009). 

 

Este trecho da Resolução nº4 estabelece as competências de um grupo 

específico, as profissionais de AEE, destacam-se de maneira direta as ações 

que se espera dessas profissionais. Suas atividades devem ainda trabalhar em 

consonância às propostas da sala de aula do professor regente, da turma 

frequentada pela pessoa com necessidades educacionais especiais (usuário) a 

qual atende. 

Das atribuições dirigidas às auxiliares, se destacam dimensões na qual 

se insere um serviço de cuidado (care) e atenção ao outro (HIRATA e 

GUIMARÃES, 2012), atribuindo assim o sentido usual do termo serviço. Outra 

dimensão engloba o uso frequente das competências não somente físicas, mas 

também cognitivas, do agente de serviço. E por fim uma dimensão emocional, 

ligada a moral do agente durante sua interação com o usuário com deficiência, 

apontando assim uma indissociabilidade entre ética do care e o care enquanto 

trabalho. Essa dimensão emocional está intimamente ligada à dimensão 

relacional, segundo a qual Angelo Soares estabelece conexão ao que Goffman 

chamou de “qualificações sociais” ou ainda a “capacidade de evitar o embaraço 

para si e para o outro” (SOARES in, HIRATA e GUIMARÃES, 2012, p.47). Essa 

perspectiva aponta para o uso dessa dimensão como forma de organizar e 

fazer manutenções das experiências nas relações de serviço. De maneira a 

estabelecer equilíbrio durante os ajuntamentos (GOFFMAN, 2010).  

Nas disposições legais descritas no art. 3 da Resolução CNE/CEB nº 

4/2009, atribui-se a elaboração e execução do plano de AEE, assim como 

organizar o tipo e número de atendimentos para o público-alvo da educação 

especial nas salas de recursos14. Pode-se destacar a grande quantidade de 

                                                           
14

 Sala de recurso multifuncional é utilizada especificamente pela profissional de AEE. Nesta sala 

geralmente são encontrados dispositivos pedagógicos, material didático, equipamentos de mídia que 
auxiliam o no processo de aprendizagem. 
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atribuições e condições definidas por estes dispositivos que orientam 

normativamente as atividades profissionais rotineiras dos agentes de serviço. 

Paralelamente, durante uma conversa com uma agente de serviço 

especializado, Soraia, trabalhando em uma escola de ensino fundamental de 

Macaé, compartilhou sua grande dificuldade em aplicar as regras jurídicas. 

Soraia responsável pelo atendimento dos alunos da escola na qual é 

matriculada e por aquele de outra escola de educação infantil. Os atendimentos 

dos alunos desta segunda escola são efetuados na escola de ensino 

fundamental (aquela em que é matriculada), pois a outra não tem a 

infraestrutura necessária (sala de recurso) e profissional para atender este 

público. Por este motivo, me descreveu vários impactos no seu trabalho 

decorrente destas dificuldades no seu e no cotidiano escolar destas crianças. 

Por exemplo, ela descreveu a dificuldade de compatibilizar os horários para 

atender os alunos destas duas escolas que necessitam do acompanhamento 

especializado, pois o atendimento deve ser no contraturno do aluno, para que o 

mesmo não perca horas de aula na sala regular de ensino. Ainda destacou que 

a sala multifuncional não está sempre disponível. Ainda se depara com queixas 

de muitos pais, pois estes têm que voltar à escola nos seus horários de 

trabalho, o que pode implicar a ausência do acompanhante da criança atendida 

ou de coincidência com outros atendimentos especializados que o aluno pode 

também necessitar (fonoaudiologia, fisioterapia, equoterapia). Em suma, estes 

tipos de rotinas exigem dos profissionais uma grande flexibilidade, um 

autocontrole de si e das emoções, resultando por vezes em um desgaste do 

profissional. 

Realizei um levantamento do número de matrículas de pessoas com 

necessidades especiais durante o ano de 2010 e 2014 em Campos e em 

Macaé. Em 2010, era 34515 o número de matriculados16 em Macaé e 653 em 

Campos. Em 2014, este número aumenta para 673 no primeiro município, e 

para 993 no segundo. O aumento é particularmente significativo nos anos 

iniciais do ensino fundamental, em que representa 224 o número de crianças 

                                                           
15

 Dados analisados a partir do Censo Escolar dos anos de 2010 e 2014, apresentados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  
16

 Distribuídos entre os seguimentos de Educação infantil, Ensino fundamental, médio e EJA (Ensino de 
Jovens e Adultos) do ensino público estadual e municipal somando a população das áreas urbana e 
rural. 
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matriculadas nesse seguimento no município de Macaé no ano de 2010, 

enquanto Campos sobressai com a soma de 459 matriculados. No ano de 2014 

esse numero se eleva para 342 em Macaé e 630 crianças matriculadas em 

Campos dos Goytacazes. Desta forma, como observei dentre os profissionais 

que eram meus interlocutores, crescia a preocupação referente às formas de 

garantir os atendimentos e cuidados com estes públicos que se ampliava 

crescentemente no mundo escolar das cidades analisadas 

Na legislação brasileira, é central à ênfase dada ao acesso à educação e a 

permanência dos alunos nas redes regulares de ensino desde os anos iniciais. 

Pelas atribuições apresentadas anteriormente, um do papeis deste agente de 

serviço consiste em reduzir as situações de dependência, em contribuir para a 

socialização destes alunos com aqueles da turma e de dar segurança à 

criança. 
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Capítulo 2 _ O atendimento especializado em situação   

 

2.1. Os ambientes e os públicos   

A associação 

Como expliquei em introdução, dentre os programas de atendimentos da 

associação estudada em Campos, priorizei a observação das relações de 

serviço acerca do projeto de capacitação. Este projeto é apresentado como 

uma iniciativa visando transmitir conhecimentos e proporcionar habilidades, os 

quais permitiriam a execução de determinadas tarefas profissionais. Dois 

princípios morais orientam a condução do projeto: a “autonomia” e a “inserção 

no mercado de trabalho”. Para tanto, o projeto é executado a partir de 

atividades de qualificações, administrativas, operacionais, serviços gerais e 

atendimento pedagógico (apoio escolar).  

A associação atende cerca de 400 pessoas com distintas deficiências 

(visual, intelectual, auditiva, física). Apresentei, em introdução, exclusivamente 

o pátio e destaquei a extensão dos espaços internos e externos. Do lado 

externo, há um grande campo gramado com um prédio equipados de 72 salas: 

52 dentre elas são utilizadas para os atendimentos especializados e projetos 

de capacitação, 15 salas para fins administrativos, enfermaria, sala de 

atividades de desporto, refeitório, sala de exposição dos trabalhos artesanais 

produzidos pelos próprios usuários, salão de auditório para palestras e 

informes. Há ainda uma área extensa utilizada para a organização de festas e 

uma “casinha”, espaço onde as mães conversam entre elas ou com a psicóloga 

que atende seus filhos. Quase toda a sede é equipada de rampas e corredores 

largos, dispositivos de acessibilidade que permitem a mobilidade dos 

“cadeirantes” ou de pessoas com deficiência motora.  

Os públicos dos atendimentos especializados são de variadas faixas 

etárias: crianças entre 0 a 6 meses (para as atividades de estimulação motora, 

sensorial, cognitiva e pedagógica), jovens e adultos de 16 e 59 anos. Existem 

ainda atendimentos específicos de acordo com as necessidades particulares.  

Como também já expliquei em introdução, a associação realiza parcerias e 

convênios com órgãos públicos e privados e estes recursos financeiros 

garantem a manutenção da sede, o pagamento dos profissionais e educadores 
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do projeto e a compra de equipamentos e materiais necessários para a 

execução dos programas. Além dos projetos de capacitação, são oferecidas 

oficinas artesanais e de reciclagem, com objetivo de aprimorar as habilidades 

motoras, criatividade e autonomia dos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro das parcerias e convênios 

Michelle G. de Carvalho, 2015. 

 

Os atendimentos dos “usuários” são realizados pelas 80 funcionárias de 

variadas formações (Assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas, neurologista, pediatra, terapeuta ocupacional, 

otorrinolaringologista, dentista, pedagogas, professora de educação física, 

professoras, Neuropsicopedagoga, intérprete de LIBRAS, professora de 

música, arteterapeuta, enfermeira, técnica de enfermagem). A equipe ainda é 

composta de instrutores que atuam nos projetos, além de agentes de apoio que 

auxiliam os profissionais de todos os setores ou os “usuários” (ida ao banheiro, 

à sala de recreação ou ainda em ensaios para festividades e outras atividades). 

 

As Escolas  

A escola municipal de ensino fundamental e outra de educação infantil 

estão localizadas em Macaé, também na região Norte Fluminense. As duas 

escolas foram construídas em um bairro próximo ao centro da cidade e uma se 

encontra em frente à outra. A Escola Amigos do saber atende o ensino 

fundamental, isto é do 1º ao 5º ano (alunos de 7 e 10 anos) . Esta escola foi 

reformada entre os anos de 2014 e 2015, segundo Soraia, a profissional do 
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Atendimento Educacional Especializado (AEE) mencionada anteriormente. 

Segundo ela, a reforma foi uma condição para atender a demanda de alunos 

com necessidades educacionais especiais, público crescente nos últimos anos. 

A escola possui duas entradas com rampas e porta dupla e é na rua principal, 

no início da subida de um morro. A outra entrada é situada na rua lateral, 

plana, dando acesso direto ao segundo andar da escola. Nessa entrada lateral, 

foi construída uma cobertura no corredor externo à escola.  A escola é 

equipada de cinco salas de aula no segundo andar, além de três banheiros, 

feminino, masculino e um para uso de funcionários. Dois lances de rampa 

ligam os andares, no andar inferior há quatro salas de aula, cozinha, refeitório 

que comporta de duas a três turmas, diretoria, sala de informática.  Durante a 

reforma, ainda foi remanejada a sala de leitura, que antes era também utilizada 

para os atendimentos especializados, e construída uma sala específica para o 

AEE. No entanto, Soraia compartilhou que a sala de AEE precisava ser 

ampliada, pois poucas mesas cabiam. Atualmente, nesta sala, cabe um 

armário metálico (cujo uso pode ser convertido em quadro no qual se fixam 

imãs de letras móveis), duas mesas, duas cadeiras, um quadro branco, um 

sofá doado, placas de EVA para trabalhos em solo, prateleiras com diversos 

jogos e demais materiais pedagógicos, além de um notebook. Na reforma, 

ainda foram redistribuídos os banheiros (antes, um era para crianças de sexo 

masculino, outro feminino e o terceiro para os professores). Depois, por 

demanda de alunos com necessidades especiais, um destes ficou para o uso 

exclusivo destas crianças (há uma placa fixada na porta “Uso exclusivo para 

PNE”, Pessoas com Necessidades Especiais).  

Esta escola não tem pátio ou quadra. Nos recreios os alunos descem 

para o refeitório ou permanecem em sala. Nas aulas de educação física é 

utilizada a quadra pública ao lado da escola, o que gera frequentemente uma 

série de tensões, como, por exemplo, durante essas aulas, crianças que não 

são alunos dela assistem e participam das mesmas. 
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Escola Amigos do Saber – entrada pela rua principal e  

escada de acesso à entrada lateral 

Foto Michelle G. de Carvalho Tantow 

 

 

 

Escola Amigos do Saber – Quadra compartilhada 

Foto: Michelle G. de carvalho Tantow 

 

A Escola Sementes do Amanhã, de educação infantil, atende crianças 

de 2 a 6 anos de idade. A escola é acessível por um portão duplo e, no térreo, 

há um largo pátio com brinquedos, espaço de recreio, de ensaios e de canto 

dos hinos; dentre eles uma casinha, dois carrinhos e vários cavalinhos de 

material plástico além de um escorregador e um colchonete. Seis salas, destas, 

quatro são para aulas, uma administrativa (diretoria) com banheiro exclusivo 

para professores, a outra sala serve como depósito de materiais de higiene, de 
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papelaria (folhas de papel, EVA, lápis, cadernos, etc.) e materiais didáticos. Ao 

final do pátio há dois banheiros com sanitários de tamanho próprio para 

crianças menores, além de um de padrão normal. Há também um refeitório, 

duas cozinhas (uma grande onde são preparadas as refeições dos alunos e 

outra, menor, de uso dos profissionais de educação e demais funcionários). 

Não há rampas no andar de cima, somente uma escada de madeira com dois 

lances. O longo e largo corredor do segundo andar é também de madeira, 

sustentada por várias pilastras no andar de baixo. Neste andar, distribuem-se 

cinco salas de aulas, uma de informática e dois banheiros adaptados para 

crianças menores, com chuveiro. Diferentemente da escola de ensino 

fundamental, é obrigatório na educação infantil ter além do professor regente, 

uma auxiliar de serviços escolares para o acompanhamento da turma devido 

às exigências de cuidados com crianças pequenas. Em determinado casos, em 

uma única sala permanecem a professora e as duas auxiliares. 

 

 

Escola Sementes do amanhã - pátio 

Foto Michelle G. de Carvalho Tantow, 2014 

 

2.2. Iniciar o dia: a recepção e o acolhimento das agentes de serviços 

Na associação, o projeto que acompanhei consiste, como descrevi 

anteriormente, na simulação de atividades profissionais em empresas e 



45 
 

supermercado. Os “jovens” são estimulados para exercer mesmas atividades 

de que realizariam se trabalhassem em um supermercado. 

De tarde, os “jovens” chegam à associação, se agregam no pátio e 

quando tocam o sinal, se direcionam na sala do projeto e são cumprimentados 

pelas instrutoras. Estas últimas “passam informes” sobre ensaios ou produções 

de atividades recreativas ou festivas (teatro, danças, ensaio de músicas).  

Ainda comunicam a programação do dia ou ainda e alterações de últimas horas 

quando uma alguma instrutora se ausentou. Nestes casos a falta implica 

redefinir a organização da turma e unir os dois grupos. Em tempo normal, 

quando todos os instrutores são presentes, são então divididos, pelas 

instrutoras, em três grupos (Super, Ação e o da instituição privada) 17. Cada 

grupo de usuários se coloca no posto de uma das três formações (operacional 

administrativo ou serviços gerais). Em certos dias da semana, alguns se 

encaminham para o atendimento pedagógico. Enfim, após o intervalo, dois 

grupos alternam de postos.  

Nesta primeira sequência, além da definição da organização e do 

compartilhamento de informações, os participantes da situação falam entre eles 

com familiaridade, trocam piadas ou narram anedotas ou acontecimentos 

lúdicos que vivenciara. São ainda comentados programas televisivos ou 

capítulos de novela. Certa tarde três meninas conversavam sobre um filme 

romântico em que os protagonistas eram dançarinos, todas riam e falavam o 

quanto era lindo os passos de dança. Dois meninos entraram na conversa 

retrucando que “filme bom é de luta isso aí não é não”. A duas jovens 

balançando a cabeça negativamente, lançaram olhares e sorrisos entre si de 

forma a desdenhar de seus colegas.  Esta sociabilidade se interrompe 

repentinamente quando a instrutora examina a sua planilha de presença, inicia 

a chamada e se exclama: “Agora o grupo “Super” é comigo, para sala 

operacional!” e apresenta a organização do dia. Então os alunos se 

encaminham para suas salas. 

Na escola Amigos do Saber de ensino fundamental, os alunos entram 

pelos portões da rua lateral, acessando assim diretamente o segundo andar, e 

                                                           
17

 Essa divisão ao que me foi informado por funcionários, é realizada para evitar o excesso de usuários 
em uma única turma, de maneira a causar um atendimento pouco eficiente, já que se trata de um 
público que necessita de um atendimento diferenciado. 
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se direcionam as suas salas. Quando Gustavo, aluno cadeirante com 

deficiências múltiplas, chega, é imediatamente recepcionado por mim, 

enquanto auxiliar de serviços escolares que o acompanha. Gustavo apresenta 

deficiência motora e intelectual que decorreu de sequelas de meningite, 

contraída quando era criança pequena. Seus pés e mãos são atrofiados, logo, 

encontra muitas limitações para andar, ficar em pé ou pegar determinados 

objetos. Deste modo, o atendimento não se restringe ao estrito processo de 

aprendizagem, também implica em cuidados corporais (higiene, alimentação, 

dentre outros). 

 Sempre aguardava Gustavo, geralmente levado pelo seu pai, no portão 

no horário do início das aulas. O pai é um senhor de certa idade com 

expressões faciais e corporais que me pareciam indicar a tristeza de ver seu 

filho doente e um cansaço relacionado com os esforços físicos relacionados 

com a força requisitada para retirar o filho, já com 14 anos, do carro e colocá-lo 

na cadeira de rodas de modo que eu pudesse levá-lo até a sala de aula. Ao 

chegar à escola, Gustavo é cumprimentado por várias funcionarias e colegas 

de sala, os quais o chamam pelo seu apelido. Enquanto a aula não começava, 

conversávamos sobre diversos assuntos e Gustavo sempre redirecionava a 

conversa para falar das músicas da “Xuxa”, cantora preferida do aluno. Ouvi a 

este respeito, em algumas ocasiões discussões entre a diretora, professoras da 

escola e profissionais de AEE. Todas tomavam este “amor pela Xuxa” como 

uma prova da maneira segunda a qual a mãe de Gustavo o infantilizava.  Além 

disso, se queixavam que Gustavo havia repetido 5º ano devido a alto índice de 

faltas, pois sua mãe recusava que ele frequentasse turmas com adolescentes.  

Ainda condenava o fato de que ela não estimulava devidamente o filho e não 

oferecia desenhos, filmes ou atividades de sua faixa etária. Neste episódio, 

observa-se como o mundo dos profissionais escolares pode entrar em fricção 

com o mundo parental por meio dos agentes de serviço. Não soube as razões 

pelas quais esta mãe agia desta forma, mas imaginei que, por outro lado, esta 

poderia ser receosa de expor o filho a um ambiente adolescente, um tipo de 

interações mistas que talvez pudessem representar maior ameaça segundo 

ela. De todo modo, no que tange a esta pesquisa, estes episódios também 

apontam para uma dimensão particularmente normativa de agentes de serviço 

a partir da qual os dispositivos jurídicos apresentados anteriormente interferem 
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diretamente sobre os julgamentos dos pais e dos alunos (entre elas, o que não 

é apresentado nestes termos com os pais). Com efeito, se estes orientam a 

suas atividades a partir de princípios de inclusão, as relações familiares que 

podem seguir outras lógicas são particularmente pouco consideradas e, no 

limite, condenadas se não seguirem a direção dos fatores que propiciaram, 

segundo os profissionais, à inclusão. Estas situações ainda apontam para a 

diversidade de sentidos de justiça (BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991) que 

orientam as atuações profissionais das agentes de serviços: uns 

fundamentados em dispositivos jurídicos, outros em saberes particulares que 

podem se relacionar com suas formações  (educação, psicologia , pedagogia 

etc.) e outras ainda em posições inteiramente pessoais. No caso da 

condenação desta mãe, este encaixe conduz em uma forma consensual de 

conceber a estimulação certa de uma criança com deficiências, nas quais 

outros sentidos de justiça que orientam decisões parentais são descartadas e 

qualificadas, de certa forma, de errada.  

Paralelamente, a gestora escolar é responsável pelas relações com os 

pais. Apresenta este ofício como uma aproximação com os pais cujos efeitos 

não se limitem aos muros escolares. Durante as trocas com os pais, o tom da 

conversa tem geralmente um caráter de aconselhamento, não de “mando”. 

Segundo ela, estas aproximações preservariam as relações entre os 

profissionais de escola e os pais e contribuiria para “um trabalho em conjunto” 

visando o “desenvolvimento” e “estímulo do aluno. 

 Um papel central das agentes de serviço é o de “estimular” a criança.  

No caso acima descrito, as faltas do aluno na escola já são tidas como 

obstáculos aos “estímulos” e a escola seria o ambiente mais favorável para 

tanto (por meio da socialização escolar, que parece ser temida pela mãe em 

certas circunstâncias).  As agentes de serviço norteiam ainda suas ações na 

direção do “amadurecimento individual”. Tal projeto é trabalhado por Juliana, 

por exemplo, a partir de situações de interações de Gustavo com outros alunos 

da escola por meio de pequenas negociações rotineiras: emprestar um livro na 

biblioteca e negociar com o aluno que este deverá ser entregue no prazo 

estipulado.  

Na escola de educação infantil, Sementes do Amanhã, os pequenos 

alunos chegam acompanhados pelos seus pais, os quais, quando são 
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pontuais,  aguardam na calçada a abertura dos portões. Quando os portões se 

abrem, os pais deixam seus filhos nas filas correspondentes às suas salas e 

supervisionados por professoras e auxiliares. As professoras se encontram no 

início na fila e algumas auxiliares, no fim.  Ambas organizam as filas na 

(algumas) no final da fila, organizando os alunos que chegavam. O portão se 

fecha e, nas segundas, dia do canto do Hino Nacional, inicia-se o canto com os 

alunos. Neste dia, alguns pais costumam permanecer em frente à escola, 

tentando ouvir o canto e/ou reconhecer, derretidos, as vozes de suas 

progenitoras.  Quando se encerra o hino, na escola, cada fila segue o caminho 

de sua sala, uma atrás da outra devido à pequena área do pátio. Fora, os pais 

também se afastam esboçando um sorriso. 

Lúcio é um menino autista18 que não se comunicava de forma 

convencional com seus colegas. Ele se comunicava apenas quando estava em 

copresença com poucas pessoas, sacudindo seu corpo andando e pulando. Eu 

era a auxiliar responsável pelo atendimento de Lúcio. Em alguns casos, alguns 

sons e músicas deixavam Lúcio particularmente agitado.  

Quando Lúcio começou a estudar na escola, não queria parar na fila 

para ouvir o hino, o que podia implicar certas tensões em relação às 

expectativas de conduta de alunos pelos profissionais da escola. Inicialmente, 

ele se deitava no chão do pátio e gritava muito, movimentando de forma 

brusca. Nesses casos iniciais, eu o levava para uma sala onde o barulho não o 

incomodava tanto. Após acalmá-lo, observávamos junto o ritual do hino pela 

porta. Por um tempo, este foi meu modo de proceder. Levava Lúcio até a fila e 

caso se agitasse ou percebesse desconforto, íamos até a porta e 

observávamos à distância o ritual do hino.  De semana em semana, 

distanciávamo-nos cada vez mais da porta da sala, nos aproximando das filas 

nas quais seus colegas cantavam o hino. Após três semanas, Lúcio começou a 

aceitar compor as filas do ritual, ainda que as manifestações de estresse 

emergissem ocasionalmente. Nestes casos, as agentes de serviço seguem 

                                                           
18

 Pessoa que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA), caracterizado fundamentalmente pelo déficit 

na comunicação e interação, pode haver anda no quadro da criança outros fatores como 
hipersensibilidade sensorial ou estereotipias.  TEA desde 2013 engloba diferentes transtornos ou 
síndromes que apresentam condições semelhantes, como A síndrome de Asperger, caracterizada pela 
dificuldade de interação, e práticas ou rituais incomuns, como somente pegar algo com a mão esquerda, 
ou ainda possuir altas habilidades em uma área específica.  
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normas da escola e devem convencer estes alunos, por meio de diferentes 

estratégias, de se ajustar a estas estratégias em nome da sociabilidade 

escolar. Nesse caso específico, o ouvir o hino representa para a escola 

valorizar o país e o município, como uma forma de inculcar através dessa 

prática, os valores de respeito e ordem. Por que submeter crianças a este 

ritual? O que se observa nessa ação institucionalizada, é talvez uma maneira 

de modelar e padronizar (GOFFMAN, 2013c) ações dos indivíduos com 

parâmetros impostos pela escola.  

Quando o ritual do hino se encerra, as crianças são conduzidas até suas 

salas. Entrando nelas, guardam suas mochilas numa pequena estante de 

plástico. No início de cada aula, as professoras apresentavam as atividades do 

dia. Traduzia estas falas para Lúcio por meio de imagens. Depois, as crianças 

sentavam-se no chão, em círculo, para a chamada. A princípio as crianças 

pegavam nomes aleatórios e a professora dizia qual o nome do colega escrito 

em pequenas placas de papel - essas placas eram protegidas por uma fita 

adesiva transparente que a tornava mais resistente e rígida - a criança que a 

pegou então, entregava a placa ao dono, e esse em seguida inseria a placa 

com seu nome em um painel com espaços vazados, onde havia duas colunas, 

com figuras que correspondiam a “meninos” e “meninas”. Ao voltar para o 

círculo pegava outra placa e a entregava para criança a qual o nome 

correspondia, e assim se seguia a chamada até que todas as crianças 

participassem. Ao passar dos meses as crianças iam até o quadro e escreviam 

seus próprios nomes. Lúcio escrevia ainda que com falhas somente a letra L. 

Após a chamada, nova fila se formava para o café da manhã. Lúcio não 

frequentava o refeitório. Tomava o café da manhã na sala de aula, pois não 

conseguia sentar-se à mesa devido ao excesso de estímulos, para eles, que 

estariam na sua volta no refeitório (sons, enfeites da escola, cartazes). Quando 

houve tentativa, corria por todo o pátio. Segundo alguns professores e 

funcionários que já conhecem a trajetória de Lúcio desde sua entrada nesta 

instituição, este não consegue comer a comida da escola. Ao que parece então 

durante os últimos dois anos desde sua matrícula a esta escola, não se fizeram 

mais tentativas de adaptação quanto ao momento de refeição, não posso 

afirmar seus motivos. Inclusive com algumas tentativas falhas de minha parte 
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no ano em que ali prestei serviço, na tentativa de incluí-lo a mesa com os 

demais colegas.  

 Desta forma acabamos acomodando então o aluno a realizar suas 

refeições em sala de aula e alimentando-se do que traz de casa, preparado por 

sua mãe. O compromisso dos profissionais da escola para que Lúcio pudesse 

comer na escolar foi o de garantir as refeições na sala de aula. Eu própria 

orientada pelos dispositivos jurídicos e escolares em prol de supostas formas 

de incentivar a autonomia destes alunos, nunca pegava no lugar de Lúcio o seu 

lanche. Auxiliava Lúcio em retirar de sua mochila o seu lanche, geralmente um 

pote com biscoitos ou pão de queijo e uma garrafa de água ou suco. Aos 

poucos, Lúcio ia sozinho até o refeitório para encher a garrafa de água no 

bebedouro e voltava para sua sala. Isso representava um desafio, pois exigia 

dele uma concentração em relação aos meios e fins de suas ações neste 

percurso, correndo o risco de se distrair diante da quantidade de informações e 

estímulos que encontravam neste pequeno percurso. Neste caso, para mim e 

quando atuava enquanto auxiliar de serviços escolares, quando Lúcio voltava 

rapidamente com a garrafa cheia de água, sem minha ajuda representava um 

êxito em relação a uma das metas de minha profissão: teria contribuído para a 

redução de “sua vulnerabilidade” no espaço escolar e para o “aumento de sua 

autonomia”. 

 

2.3. Agentes de serviços, público e cooperação  

 

Durante a prestação de serviço, os agentes de serviços encenam 

diferentes papeis que ecoam com as análises de Goffman. O agente de serviço 

encena simultaneamente o papel de profissional confiante e de pessoa 

sensível, duas exigências requisitadas tanto pelos demais profissionais da 

escola quanto para os pais. Mas tal fachada ou, “imagem do eu delineada em 

termos de atributos sociais aprovados” (GOFFMAN, 2011, p. 14) pode sofrer 

faltas ou quebras, quando o ator não consegue dar continuidade ao seu papel 

a interação, o que pode implicar uma autodestruição do self (GOFFMAN, 2009, 

p. 197). Por estes termos, Goffman se refere aos momentos em que as 

qualidades que os participantes esperavam se suspendem e, assim, a fachada 

torna-se fragilizada.  
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Na associação, durante o treinamento no setor administrativo foi 

solicitado pela instrutora que as folhas de material emborrachado, já 

registradas no caderno de recebimento, fossem guardadas e organizadas por 

grupo de cores no armário. Porém, a instrutora fez esta solicitação verbalmente 

de modo que uma das alunas, deficiência auditiva, entendeu que era para 

guardar as cores misturadas. Apesar dos esclarecimentos verbais da instrutora 

para esta pessoa, a aluna pensou que lhe era solicitada a entrega de uma folha 

amarela. Percebendo os problemas de comunicação, outra aluna que 

dominava melhor a Língua Brasileira de Sinais. (LIBRAS) explicou para sua 

colega o pedido inicial da instrutora. Imediatamente, a aluna que não havia 

entendendo, pegou três rolos de folhas azuis de tons diferentes e pôs no 

armário. Em seguida, pegou os últimos rolos vermelhos, os amontoou com os 

outros vermelhos, e guardou tudo no armário. Em seguida, apontou para o 

grupo de cada cor dos rolos e fez o sinal em LIBRAS, com a mão aberta a 

levou até lateral direita da testa encostando somente as pontas dos dedos e 

balançou suavemente, endereçado para a sua colega, perguntando, 

“entender?” Esta última emitiu um gesto afirmativo. Observando esta cena 

decorrente de um acidente de comunicação, a instrutora manifestava certo 

embaraço talvez aumentado pela minha presença. 

Nesta situação, o agente de serviço a quem é atribuído a 

responsabilidade de estimular a autonomia do “usuário” apresentou uma 

fachada fragilizada pela colega que cooperou para resolver o problema de 

comunicação. Esta teve o êxito que deveria ter sido promovido pela agente de 

serviço. Para concertar sua fachada, a agente de serviço riu e confirmou o sinal 

de “entender?” para a aluna surda. Após este pequeno mal-estar e com a ajuda 

da colega e reparação da agente de serviço, a situação seguiu seu curso e a 

instrutora retomou o controle da situação. A risada e os outros comentários 

jocosos foram táticas, que permitirem contornar as ameaças que poderiam 

gerar uma quebra da fachada. 
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2.4. Os dispositivos não-humanos e humanos de orientação das atividades dos 

agentes de serviço  

 

 Os objetos, não-humanos (LATOUR apud FREIRE, 2013), constituem 

frequentemente importantes dispositivos (LATOUR, op. Cit.) mobilizados em 

situação para garantir o desenvolvimento e êxito das atividades dos agentes de 

serviço. Os dispositivos não-humanos representam, assim, modalidades de 

apoio de atendimento e, em certas ocasiões, eles adquirem fundamental 

importância na interação e comunicação entre o “usuário” e os agentes de 

serviço. Literalmente, os dispositivos são, em certos casos, condição para 

garantir a compreensão mútua que reduzem fatores ansiógenos gerados por 

limitações de fala ou de mobilidade. 

Por exemplo, pode-se descrever como professoras ou profissionais de 

sala multifuncional recorrem recorrentemente à “prancheta de comunicação” 

quando atendem crianças autistas. A prancheta contém várias imagens que 

ilustrem “ações gerais” (como “comer”, “beber”, “brincar”) e a representação de 

uma série de outras ações e de emoções. Outras imagens ilustram, por 

exemplo, a tristeza, a alegria, a dor ou a raiva. Desta forma, a prancheta é um 

dispositivo particularmente empregado com crianças autistas cujo objetivo é de 

proporcionar uma comunicação não verbal, que orientam as atividades de 

cuidados com elas.   A auxiliar apresenta a prancheta para a criança – a autista 

tendo grande dificuldade de expressão verbal – e esta aponta com o dedo para 

uma das figuras. Uma vez na escola educação infantil em Macaé, dialogando 

por este meio, uma criança autista indicou com seu dedo o desenho de um 

menino comendo algo. Depois ela apontou para uma segunda figura que 

representava um biscoito. Consegui entender que o aluno, além de estar com 

fome, desejava muito comer um biscoito. Ofereci então um pote de biscoitos e 

a criança demonstrou uma sensação de satisfação e de alívio por ela ser 

compreendida. 

 No entanto, há momento em que estes dispositivos não garantem 

eficácia comunicativa. Com efeito, em algumas situações, estes dispositivos 

não favoreciam uma compreensão mútua e isso gerava certa tensão tanto pelo 

“usuário” quanto pelo agente de serviço que, convivendo com ele, poderia 

imaginar que a temporalidade de suas relações poderia facilitar a comunicação. 
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Um dia, Lúcio (a criança que eu acompanhava) chegou à escola com uma 

sacola plástica cheio de imagens de meios de transportes, que havia recortado 

em capa de jogo e num livro. Lúcio tinha uma profunda paixão pelos meios de 

transporte e falavam constantemente deles. Isso me parecia “uma fixação”. 

Observando este interesse de Lúcio, selecionei um conjunto de materiais com 

estes objetos, pensando que minha estratégia poderia ser um meio de me 

aproximar dele e, assim, auxiliá-lo para o a aprendizado de conteúdos 

programáticos e escolares (como a compreensão de quantidades, das cores, 

das letras etc.), que poderia assimilar por meio de temas de seu interesse. 

Neste caso, explorei a correspondência e associação de cores com objetos. 

Porém, durante a aula, Lúcio não conseguia largar sua sacola. Também 

recusava de usar os outros materiais produzidos pela professora nesta aula. 

Agitava-se quando a professora e eu tentávamos trocar a sacola com as suas 

figuras pelo material pedagógico previsto para a aula. Orientando minha ação a 

partir das exigências pedagógicas da escola, tentei efetuar a troca do material 

(o dele por aquele da professora), tentando chamar a atenção de Lúcio na 

direção do conteúdo da aula. Lúcio respondeu a meus esforços por 

estereotipias19 e gemidos. Percebendo sua recusa, não insisti mais saí desta 

situação pensando que minha cooperação foi inviabilizada por conta da recusa 

do aluno em relação aos dispositivos propostos.  

Diante da agitação e da ameaça de um quadro de crise, a solução que 

encontrei foi de utilizar folhas brancas com círculos coloridos desenhados com 

giz de cera, mobilizando a técnica de “palavras e apontamentos” (usei esse 

termos para ilustrar uma ação ou uma atividade realizada que Lúcio poderia 

significar), palavras-chaves que permitiriam designar objetos e pessoas. O ato 

de apontar servia para reforçar de forma concreta as características do objeto 

trabalhado: “Esse carro (figura) na sua mão é azul, igual a este círculo, e sua 

bermuda também, você tem algum carro dessa cor?” (diz, apontando para a 

sua camisa branca).  Nesse momento Lúcio procurou mais figuras espalhadas 

pela mesa, e me mostrou um helicóptero branco, com uma fina linha vermelha 

no meio. Perguntei: “um helicóptero, em qual círculo ele deve ficar?”. Lúcio me 

                                                           
19

Movimentos repetitivos que podem se traduzir por diferentes movimentos:  bater palmas, balançar a 

cabeça, auto-agressão. Neste caso, o aluno dava tapas na própria cabeça, gerada pela aflição de ter de 
trocar suas figuras pelo material pedagógico. 
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mostrou o círculo em branco. Concluí: “Muito bem, Lúcio! Helicóptero branco, 

no círculo branco!”. Esse quadro aponta para uma das dificuldades enfrentadas 

por profissionais durante a relação de serviço no espaço escolar. Os agentes 

de serviço dedicam parte importante de seu tempo de trabalho para realizar 

planejamentos, mas estes esforços podem ser constantemente colocados à 

prova pelas características do público que atendem, como nesta situação. 

Paralelamente, a agente de serviço pode se encontrar em situação de 

avaliar a adequação da disposição dos objetos, que garantiriam o processo de 

aprendizagem nos termos dos dispositivos jurídicos. Alex é um aluno da escola 

de ensino fundamental com baixa visão. Geralmente, a professora ou alguma 

de suas colegas copiavam as anotações do quadro em seu caderno. Ele 

sistematicamente sentava no primeiro corredor, ao lado de seu colega 

Gustavo, mas este lugar encontrava-se em um ângulo em que o brilho do 

quadro era aumentado. Por este motivo, Alex tinha grandes dificuldades de ler 

as letras. Quando percebi esta dificuldade, comuniquei-a para a professora. 

Concluímos que ele teria melhor visibilidade e legibilidade do quadro se 

sentasse mais próximo do quadro brando, de preferência em frente dele. Desta 

forma, sua visão das palavras ficaria menos comprometida. Além disso, 

decidimos usar canetas pretas grossas, pois esta cor teria maior destaque, 

facilitando a leitura de Alex.  Nesta situação, a minha atuação enquanto agente 

de serviço articulou diferentes papéis: o de cuidadora, de especialista em 

relação à necessidade de alunos com deficiência e de gerenciadora do espaço 

escolar para resolver uma situação problemática. 

 Paralelamente, as “sensibilidades” humanas são também outras 

importantes competências das agentes de serviço. Na escola, as pessoas 

diretamente responsáveis pelos alunos com deficiência, são as auxiliares de 

serviços escolares. Na associação analisada, aquelas que ocupam funções 

semelhantes são chamadas de “pessoal de apoio”. Em ambos os casos, suas 

funções consistem em “ajudar professores” e atender crianças ou jovens com 

deficiência ou necessidades educacionais especiais. Tais auxiliares passam 

grande parte (que pode variar sensivelmente segundo o nível de dependência 

do usuário) de seu expediente ao lado do “jovem” ou “aluno” dependente 

destes cuidados para seu aprendizado. O termo “auxiliar” corresponde bem à 

natureza de muitas de suas atividades, pois estes profissionais auxiliam ao 
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processo de aprendizagem, à alimentação e higiene do usuário do serviço. Por 

exemplo, na escola Amigos do Saber, Gustavo (aluno com múltiplas 

deficiências) não poderia seguir uma rotina escolar sem auxílio destas 

profissionais (marcada por dificuldade de locomoção, de ida ao banheiro ou por 

refeições). Quando vai ao banheiro, a auxiliar de Gustavo, neste caso eu, pedia 

licença à professora e, com esta última, levava o aluno até a porta do banheiro. 

Por falhas de equipamento de acessibilidade da escola, a professora e eu 

interrompíamos momentaneamente a aula para levantar o aluno e conduzi-lo 

até o banheiro: uma segurando-o por trás enquanto a outra elevava as pernas 

do jovem para colocá-lo no assento sanitário. Em seguida saíamos do banheiro 

para dar privacidade ao aluno e voltam quando ele chama. Na sequência, eu 

entregava o papel ou lenço umedecido para o aluno, “estimulando sua 

autonomia”, mas quando isso não era possível, nós mesmas terminávamos a 

higienização. Enfim, uma de nós ou as duas vestia(mos) o usuário. 

Ocasionalmente, tal ato necessitava da cooperação das duas profissionais, 

pois uma poderia precisar manter o aluno em pé enquanto a outra colocava 

sua bermuda e o ajudava em sentar na cadeira de rodas. Depois, a rotina da 

aula poderia prosseguir.  Faziam estes gestos semelhantemente àqueles de 

enfermeiros, isto é, profissionalizando cuidados íntimos no esforço de diminuir 

o incômodo do aluno.  

Estes tipos de situações, por afetar a intimidade do aluno, realçam a 

vulnerabilidade da experiência do aluno com deficiência e a natureza da 

sensibilidade das agentes de serviço. Nesse quadro as vulnerabilidades dos 

usuários e dos agentes se apresentam segundo situações variadas e se 

relacionam, em alguns casos, com as dificuldades provocadas pelos cuidados 

com pessoas que apresentam dependências profundas e com a inadequação 

do equipamento da situação, que proporciona. O equipamento do ambiente de 

trabalho é assim outro fator que contribui para o aumento ou redução da 

vulnerabilidade destes tipos de “usuários”. Quando este é falho, pode limitar 

consideravelmente as ações das profissionais considerando a urgência dos 

cuidados rotineiros. 

O apoio emocional é outra importante dimensão dos ofícios do público 

das agentes de serviço. Entremeia-se com a capacidade de lidar com as 

emoções dos “usuários” com o esgotamento (também emotivo) do agente de 
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serviço que lida com seu trabalho em uma temporalidade maior. Se o 

trabalhador do care (HIRATA E GUIMARÃES, 2012) se esforça em 

profissionalizar relações de cuidados, ele também é um profissional-

testemunha de sofrimento alheiro e orienta suas ações a partir de uma ética 

prática20 (CORCUFF apud FREIRE, no prelo). Paralelamente, o agente de 

serviço mantém alguns requisitos morais e instrumentais (GOFFMAN, 2013a) a 

partir dos quais pode estabilizar sua fachada, os quais permitem dar 

continuidade à relação que tece com o usuário sem que sua subjetividade afete 

por demais esta relação.  

Em uma conversa com uma das instrutoras da associação, esta 

comentou uma situação com um jovem diagnosticado com distúrbio de 

conduta. Cláudio, um jovem 18 anos, raramente participa das atividades da 

associação. Sempre pede para conversar com os profissionais da 

coordenação, explicando que tem assuntos importantes para conversar com 

eles (geralmente, segundo minha interlocutora, os assuntos se relacionam com 

passeios, dinheiro ou futebol).  Observei um dia o pedido de Claudio. Como era 

algo frequente, a instrutora procede da mesma forma: pede para Claudio 

aguardar até que um representante da coordenação chegasse e depois ser por 

ele chamado. . Porém, naquele dia, Claudio não foi atendido. Ele se enfureceu 

e agrediu verbalmente a instrutora na frente de seus colegas. Todos estavam 

acostumados com os surtos de agressividade de Cláudio. A instrutora manteve 

uma distância segura e evitou ficar de costas para ele. Posicionou-se de modo 

a poder ter um contato físico de contenção, caso a agressividade verbal se 

transformasse em agressividade física. Pouco tempo depois, duas secretárias 

chegaram e levaram Cláudio até a coordenação. 

Nesta situação, a instrutora evitou falar ou agir de modo que pudesse 

ser interpretado, por Claudio, como forma agressão. Sua reação se embasou 

em sua formação e experiência anterior com alunos que apresentavam 

                                                           
20

 Retomo Freire (no prelo): “A proposta de um regime de ação de compaixão (de interpelação ética em 
situações de face-a-face) é apresentada por Corcuff (1998) a partir de uma análise, em contexto francês, 
dos engajamentos de enfermeiras com seus pacientes e de agentes da Agência Nacional Para o Emprego 
(ANPE) com desempregados. O autor analisa os modos de engajamentos nas situações em que 
enfermeiras e agentes se deparam com a "miséria" do outro, destacando uma tensão entre a compaixão 
e a preservação da integridade pessoal dos profissionais. Desta forma, o autor observa uma ética prática 
que não é atravessada por uma explicação de princípios, mas é corporificada, fracamente reflexiva e 
verbalizada (op. cit. p. 7)”. 
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sintomas semelhantes em relação aqueles de Claudio. De certa forma, a 

instrutora adotou uma atitude blasée (SIMMEL, 1973), ciente que seria a 

melhor forma de reagir para garantir a continuidade da situação. Esta situação 

me parece exemplar para demonstrar que os comportamentos dos agentes de 

serviços não somente se ancora em uma qualificação profissional (formação), 

mas em feelings a partir dos quais podem antecipar um conflito que pode 

transbordar para a força. Ora, o agente serviço exerce um permanente esforço 

nestas situações para que a força não surja.   No caso desta profissional, o que 

mais incidiu, segundo ela, para adotar esta conduta foi menos sua formação de 

que “o tempo” de sua experiência de convívio com público com deficiência, 

experimentação de médio ou longo prazo que permite aos agentes de serviço 

saber como lidar com estas situações.  
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Capítulo 3 _ Conflitos e tensões nas relações de serviço 

 

3.1. Gestão de conflitos entre usuários 

 

 Neste capítulo, apresento algumas situações de conflitos que observei, 

geralmente quando as dependências e limitações dos “usuários” provocam 

tensões ou conflitos, dificilmente administráveis pelos agentes de serviços.  

Como vimos, não faltam esforços dos agentes de serviço para orientar 

suas atividades na direção dos dispositivos jurídicos e do que seriam os modos 

de atingir a inclusão destes públicos: tornar acessível uma infrainstrutura 

escolar ou de formação para seus usuários, produção de não humanos como 

os materiais escolares que facilitariam a aprendizagem destes públicos, 

sensibilidades nos cuidados e tratos com os púbicos atendidos, adaptações 

funcionais (isto é, adaptação de canetas, tesouras para usuários com limitação 

motora), simulações de ambientes de trabalho (como o supermercado) etc. 

No “mercado simulado”, havia uma ampla sala no setor de capacitação 

da associação. O ambiente era equipado de modo a estimular a 

experimentação de atividades profissionais (neste caso, trabalho em 

supermercado).  A entrada era “acessível” pela porta dupla. Havia várias 

estantes com “produtos reais”, carrinhos e cestas de compras, caixas etc. Os 

alunos treinavam ali os atendimentos operacionais e ao cliente; Havia, ainda, 

um layout informando das comemorações do mês, atividades da entrada e 

baixa de produtos.   A organização por setores, ou ainda, a retirada de 

produtos com prazos vencidos, é realizada pelos usuários. A simulação tinha 

como objetivo proporcionar um conhecimento concreto de situações cotidianas 

neste ambiente de trabalho semi-artificial (já que não deixava de ser um ponto 

de venda para os integrantes da associação). Uma instrutora operacional 

mencionou, durante uma conversa, que a compra dos produtos do mercado 

simulado era realizada conjuntamente com os jovens em um dos mercados da 

região que auxilia a associação. Os usuários dividam-se em setores para pegar 

os produtos de uma lista preparada pela instrutora e ao final, a mercadoria ia 

para um caixa separado. Tal procedimento permitia acompanhar o processo da 

venda no ponto da caixa registradora do supermercado. 
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Mercado simulado 

Foto Site da associação, 2015 

 

Quando o agente não consegue atender dois ou mais usuários com 

necessidades especiais diferenciadas em uma mesma sala de aula, a situação 

é atravessada por tensões decorrentes da dificuldade de distribuir a atenção do 

agente para todos os componentes a serem considerados. Na associação 

durante o treinamento no setor administrativo, a atividade realizada era aquela 

da plastificação de documentos. Perguntei à instrutora, Sofia, que tipos de 

documentos poderiam ser plastificados. Parecia sobrecarregada. Naquele 

momento havia jovens surdos, com deficiência auditiva21 e intelectual, que não 

conseguiam responder imediatamente às orientações da instrutora. Não havia 

um intérprete de LIBRAS que pudesse auxiliar alunos com deficiência auditiva 

para compreender as exigências da instrutora. Durante um longo momento 

deste treinamento, Laila (surda) e Matheus (Deficiente auditivo) apenas 

conseguiam observar o restante dos alunos e a instrutora. Sofia tentava lhes 

dar atenção, mas estava visivelmente desorientada diante da dificuldade de 

administrar tantas variadas e diferentes limitações dos alunos presentes. Além 

disso, ela não era fluente em LIBRAS. Laila observava um de seus colegas 

                                                           
21O termo deficiência auditiva neste trabalho se refere à categoria dentro da qual existem os 
graus de audição, devido a doenças, lesões internas no aparelho auditivo ou hábitos 
incorretos. A surdez se refere à ausência total da audição.  
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conversando com outros e Matheus conseguia decifrar minimamente o que lhe 

era dito, em uma leitura labial. Traduzia o que entendia para Laila em LIBRAS. 

Tal situação reverte o problema da limitação, que é menos do público, do que a 

agente de serviço que não soube identificar as linguagens e, por isso, 

comunicar suas orientações.  

 Em outra ocasião, Sofia a instrutora do mercado simulado, solicitou a um 

dos “jovens”, Marcos, em treinamento e com Síndrome de Down, que os 

alimentos do carrinho de compras deveriam ser postos no balcão para registro 

na planilha de entrada. Haviam produtos soltos no carrinho e outros dentro de 

sacolas amarradas, Marcos retirou alguns produtos do carrinho e separou os 

itens por categorias (perfumaria, limpeza, alimentos, etc.). Abriu algumas 

sacolas e colocou no balcão os alimentos que se encontravam nelas.  A 

instrutora então corrigiu Marcos, que tentava abrir uma das duas últimas 

sacolas, e lhe diz “os da sacola não, pode deixar aí”. Após Marcos guardar 

todos os alimentos (ficando somente os das sacolas) a instrutora pergunta se 

tinha terminado. O jovem respondeu positivamente e a instrutora olhou para o 

carrinho questionando “O carrinho está vazio? Acho que não, então será que 

você terminou mesmo? O que você acha?”. Marcos, confuso, começou a tocar 

na sacola, aguardando algum sinal por parte de sua instrutora e após alguns 

segundo ela meneou a cabeça em sinal afirmativo e terminou sua tarefa. 

Analisando essas duas situações, observamos como os “usuários” lidam 

com os questionamentos e falta de informações daqueles que deveriam ajudá-

los a organizar suas experiências. Mas diferentemente do primeiro caso, o 

segundo não obteve o apoio humano ou não-humano para orientar ou 

esclarecer a atividade a ser realizada. Ao contrário, a agente produziu um 

quadro de contradição, tornando aquele atendimento menos eficaz quanto ao 

seu objetivo. Assim entende-se que as competências e incompetências dos 

agentes incidem fortemente sobre a qualidade do atendimento.  

 Da mesma forma em que podem ocorrer tensões entre usuários e 

agentes de serviço, tensões entre usuários também podem apresentar-se 

nesses espaços de encontro cotidiano. Em certa ocasião durante a ida ao 

espaço de atividade esportiva dois usuários subiam a rampa de acesso. O 

primeiro (deficiência intelectual) questiona a colega (deficiência motora) 

durante sua conversa “ué você corre? Como você corre?”. A jovem 
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desconcertada com a pergunta sorri respondendo “Correndo oras! Assim!”. 

Logo em seguida, aumentou a velocidade de seus passos ainda que com certa 

dificuldade, devido à assimetria de suas pernas e irregularidade de suas 

pisadas. A jovem tratou de correr a sua maneira para reafirmar sua capacidade 

ao colega e assim corrigir esse momento de constrangimento. Isso se deu, 

pois, esta jovem possui uma condição desacreditada, ou seja, quando “assume 

o estigmatizado que sua característica distintiva já é conhecida ou é 

imediatamente evidente” (GOFFMAN, 2013b). Dessa forma não é possível 

manter uma visão de normalidade diante de estranhos, senão para 

restabelecer seu papel e reequilibrar as posições de todos nesta situação. 

 Outra situação em que a desatenção civil (GOFFMAN, 2010) foi 

dispensada, ocorreu em um transporte público. Segundo relato da mãe do 

aluno autista, uma senhora ao ver Lúcio (autista) tendo uma crise, disse “Que 

menino birrento!”, deixando indignada a mãe de Lúcio. O não reconhecimento 

do diagnóstico à primeira vista, é característico de deficiências que não são 

visíveis, sendo possível mascarar aos olhos dos outros. O que para alguns 

deficientes é tido como positivo, nesse quadro, tornou-se constrangimento para 

a mãe, a única a ter conhecimento de que a “birra” era na verdade uma forma 

de a criança extravasar algo que a tenha frustrado. Essas crises são 

decorrentes muitas vezes do excesso de estímulos externos, e são 

exteriorizadas pelos autistas de maneiras diversas, gritos e sons desconexos e 

agressividade. 

 Esses quadros apontam para uma multiplicidade de situações 

complexas que emergem de diferentes ajuntamentos, e que os indivíduos 

envolvidos a todo o momento buscam ferramentas para orientar e dar novos 

sentidos às relações que se tecem, na tentativa de reduzir para si mesmos as 

vulnerabilidades das experiências do cotidiano, mesmo que o êxito não ocorra 

sempre. 
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3.2.  Coordenação e distribuição de agentes 

 

 Nesta seção, descrevo os conflitos que se formam diante as relações 

entre agentes de serviço, ampliando essa categoria para as profissionais que 

coordenam e orientam os profissionais que atuam diretamente com os 

usuários. 

 As tensões na organização ou distribuição de pessoal para atender os 

usuários, iniciam das relações entre as coordenadoras de educação especial e 

as demais profissionais que se conectam a elas, tendo como eixo de união os 

usuários com necessidades educacionais especiais.  

Em Macaé as coordenadoras de educação especial da SEMED 

(Secretaria Municipal de Educação) são responsáveis pela formação e 

distribuição das auxiliares de serviços escolares, que atendem os alunos de 

NEE. As coordenadoras direcionam as auxiliares tendo atualmente como 

prioridade alunos com muita ou total dependência, seja física ou intelectual. 

Essas auxiliares são em sua maioria, funcionárias contratadas pela prefeitura, 

ou seja, não entraram nesse setor por meio de concurso público. Sendo este 

contrato semestralmente renovado. 

 No início deste ano ocorreu atraso quanto ao remanejamento das 

auxiliares. Esse remanejamento é necessário conforme urgência das escolas 

quanto ao público especial, pois, durante o início do ano letivo, há novos alunos 

matriculados, mudança de alguns alunos para uma nova escola, e 

consequentemente, necessidade de acompanhamento nos casos mais severos 

de dependência.  

Este atraso gerou transtorno a algumas mães que reclamaram nas 

redes sociais, sobre não ter como deixar os filhos na escola sem uma auxiliar 

para acompanhá-lo. Outras mães dizem ter ficado em sala de aula no lugar das 

auxiliares ausentes. Segundo uma das coordenadoras da SEMED, Luiza, a 

reclamação dessas mães se deve ao atraso do remanejamento, e por outros 

motivos. Outro fato revelado pela coordenadora é que alguns diretores não 

teriam liberado as auxiliares, quando os alunos do ano anterior foram 

transferidos a uma nova escola.  

 Ainda gestores com alunos especiais dos quais não foram notificados a 

secretaria de educação, para direcionamento de auxiliar. Luiza informou ainda 
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que este seja um dos papéis da gestão escolar, fazer um mapeamento dos 

alunos que apresentem alguma deficiência, e sinalizar a secretaria para que 

seja enviada uma profissional de AEE, para realizar um pré diagnóstico do 

aluno. Após avaliação do AEE e de um profissional médico (neurologista, 

fonoaudiólogo ou outros conforme a situação do aluno) e com um laudo 

especificando a demanda do aluno, a direção então, deve apresentar a SEMED 

a necessidade deste usuário, em ter um acompanhamento. 

Assim um dos problemas apresentado pela coordenadora, para atender 

esses usuários, está ligado a não informação ou ausência de laudo da 

deficiência, isso dificulta a ação pedagógica diferenciada e o desenvolvimento 

do aluno. Outro fator de suma importância é a não aceitação dos pais, sobre a 

realidade do filho com deficiência. Agregando assim problemas no 

gerenciamento e organização dos agentes de serviço. 

Deste modo as relações de serviço apresentam aspectos distintos, e 

que constantemente configuram e reconfiguram novas situações e por meio 

dos conflitos e tensões, desenvolvem suas próprias formas de minimizar as 

vulnerabilidades do cotidiano. 
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Considerações Finais 

 

 Nas situações apresentadas neste trabalho, foi possível observar que 

durante a relação de serviço, pode ocorrer uma espécie de troca de 

personagens. Aqueles indivíduos que, a princípio, teriam maiores limitações 

nas expectativas dos profissionais, podem apresentar competências mais 

favoráveis, durante o momento de desgaste ou fragilidade de um agente de 

serviço, de modo que este apresente insegurança no exercício de sua função. 

Em outras ocasiões o agente maximiza suas competências de modo que sejam 

amenizadas situações de vulnerabilidade na sua relação com o usuário.  

Observando estas relações entre agentes de serviço e usuários com 

necessidades especiais, a condição de dependência ou fragilidade não se 

vincula unicamente ao personagem do usuário, mas também às qualidades do 

serviço, competências e conhecimentos variados do agente de serviço. Dessa 

forma, por mais que a situação de dependência seja diferente de um usuário 

para outro, durante a relação de serviço ela é exposta, ora diminuída, ora 

exacerbada, de modo que os quadros cognitivos da situação oferecem formas 

compartilhadas de defini-la e agir de modo ajustado nela, considerando a 

peculiaridade da pluralidade que a compõem.  

 Em suma, compreende-se que é imprescindível o uso de dispositivos 

para orientação e regulação das relações. Não somente o agente de serviço, 

mas também o próprio usuário faz uso destas ferramentas, para redução de 

sua vulnerabilidade ou ainda reforçar e reconstruir uma visão de si. Nesse 

sentido podemos observar que não necessariamente ser deficiente o torna 

incapaz e totalmente dependente de um agente em momentos de quebra da 

normalidade. Assim como os agentes, não possuem a todo instante o controle 

da situação nos momentos de prestação de serviço. Esta relação apresenta 

diferentes modalidades de intervenções, advindas dos envolvidos no 

ajuntamento, ambos mobilizam-se para garantir ordem e minimizar os 

momentos de fragilidade, em busca da eficácia, da reafirmação de si e de suas 

competências.  
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