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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende apresentar as questões e as peculiaridades que envolvem a 

inclusão de pessoas com deficiência intelectual/mental no ambiente escolar. Para tanto, além da 

análise bibliográfica sobre o tema, uma experiência etnográfica em uma escola pública ajudará 

na compreensão de como tem se dado o processo de inclusão. Faz parte ainda da discussão aqui 

apresentada comparar termos e conceitos utilizados para se referir a pessoas com deficiência 

em inglês e em português a fim de refletir sobre as implicações de tais termos no processo de 

inclusão.  

 
 

Palavras-chave: Deficiência intelectual/mental; Inclusão escolar; Capacitismo 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to present the issues and the particularities that concern the inclusion of people 

with intellectual/mental disabilities in the school environment. Therefore, besides the 

bibliographic analysis of the subject, an ethnographic experience in a public school will help 

on the comprehension of how the process of inclusion has been done. It is also part of the 

discussion here presented compare terms and concepts used to refer to people with disabilities 

in English and in Portuguese in order to reflect on the implications of these terms in the process 

of inclusion.  

 

 

Keywords: Intellectual/mental disability; School inclusion; Disablism; Ableism; 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao pensar no significado da palavra inclusão, no sentido mais genérico possível, o 

primeiro significado que me vem à mente é o de incluir algo ou alguém em determinado espaço. 

Recentemente, ao fazer uma pesquisa sobre o significado da palavra no Dicionário Online de 

Português deparei-me com a seguinte definição: “Integração absoluta de pessoas que possuem 

necessidades especiais ou específicas numa sociedade: políticas de inclusão1. A palavra 

inclusão passou a andar lado a lado às questões relacionadas às pessoas com deficiência. Hoje 

se fala em inclusão antes mesmo de se pensar quem são as pessoas envolvidas neste processo e 

quais são as implicações deste processo social. 

 Para pensar no processo de inclusão é necessária uma pequena apresentação de 

documentos considerados importantes para a efetivação do processo no país. Pode-se dizer que 

o processo de inclusão no Brasil nasce “sob forte influência de diretrizes internacionais” 

(PLETSCH; GLAT, 2009, p.31) – como por exemplo a Declaração de Salamanca – e através de 

preceitos da Constituição Federal de 1988 quando esta garante a educação a todos sem 

quaisquer formas de discriminação. Segundo Pletsch e Glat (2008), a Declaração de Salamanca2 

foi originada a partir da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: 

Acesso e Qualidade. Esta declaração é vista como um dos principais documentos que visam a 

inclusão social. Segundo o documento, “toda criança tem direito fundamental à educação, e 

deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem” (1994) e 

que “toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem 

que são únicas” (1994). Além disso, o documento afirma que “aqueles com necessidades 

educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de 

uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades[...]” (1994). A partir 

deste documento “foi reafirmado o direito à ‘Educação para todos’ e foi adotado o conceito de 

educação inclusiva que vem influenciando a elaboração de políticas e práticas educacionais” 

(PLETSCH; GLAT, 2008, p.31). Outros documentos, tanto anteriores quanto posteriores à 

Declaração de Salamanca, foram significativos na história da Inclusão. Entretanto, a Declaração 

de Salamanca é um divisor de águas, já que além de afirmar o direito de acesso à educação a 

                                                 
1 Definição retirada do site www.dicio.com.br/inclusao em 11/11/18. 

2 Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, 

1994, Espanha. 

http://www.dicio.com.br/inclusao
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todos sem distinção, também rompe com a ideia de que há uma Educação Especial e de que há 

uma Educação Comum. 

 Em novembro de 2011, o governo Dilma apresentou O Plano Nacional dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência – o Viver sem limite – que envolveu mais de 15 ministérios e 

constituiu ações em quatro eixos: Acessibilidade, Inclusão Social, Acesso à Educação e Acesso 

à Saúde que visam a promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência. 

 Outro documento importante na construção do processo de inclusão no Brasil é a Lei 

Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

13.146/2015), que entrou em vigor em janeiro de 2016. Esta lei afirma que recusar a inscrição 

de um aluno em qualquer escola, seja pública ou privada, por motivos relacionados a qualquer 

deficiência, é crime. Além de receber uma multa, os diretores ou responsáveis pela escola que 

se negarem a matricular pessoas com deficiência podem ser punidos com reclusão de um a 

cinco anos. 

É interessante destacar que apesar da Educação a todos colocada pela Constituição 

Federal de 1988, o direito ao acesso a escolas regulares colocado pela Declaração de Salamanca 

em 1994 e a instauração do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, só em 

2016 entrou em vigor no Brasil uma lei que impõe a aceitação de pessoas com deficiência nas 

escolares regulares. Outro questionamento que deve ser levantado é o de que foi necessária uma 

lei que criminaliza a recusa de pessoas com deficiências nas escolas regulares para que estas 

pessoas tivessem o direito à educação assegurado. Também não se pode deixar de destacar o 

quão difícil deve ter sido o processo de inclusão escolar das pessoas com deficiência antes dessa 

lei, todavia, a implementação dessa lei também não garante que o processo de inclusão seja 

fácil para os indivíduos envolvidos. 

Nos últimos anos, as políticas públicas na área de educação no Brasil fizeram com que 

crescesse o número de estudantes com deficiência nas escolas de Ensino Regular. De acordo 

com uma reportagem de 2018 do site O Globo, o censo escolar divulgado pelo MEC apontou o 

crescimento de 85,5% em 2013 para 90,9% em 20173. De acordo com os dados fornecidos pelo 

site, o percentual de matrículas no ensino fundamental é maior que no ensino médio, entretanto 

este percentual ainda é muito menor se comparado ao percentual de matrículas totais. 

                                                 
3 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/aumenta-inclusao-de-alunos-com-deficiencia-

mas-escolas-nao-tem-estrutura-para-recebe-los-22348736. Acesso em: jun. 2019. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/aumenta-inclusao-de-alunos-com-deficiencia-mas-escolas-nao-tem-estrutura-para-recebe-los-22348736
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/aumenta-inclusao-de-alunos-com-deficiencia-mas-escolas-nao-tem-estrutura-para-recebe-los-22348736


12 

 

O processo de inclusão das pessoas com deficiência em escolas de Ensino Regular 

baseia-se na intenção de que estas pessoas possam conviver com outras que não tenham as 

mesmas particularidades que as suas, assim promovendo o processo de incluí-las em espaços 

aos quais anteriormente elas não pertenciam mesmo que a Educação fosse um direito de todos. 

Entretanto, apenas a instituição de leis e projetos não é capaz de enumerar as variáveis que 

envolvem este processo: 

Vivenciamos um momento em que mundialmente se fala na inclusão escolar de alunos 

com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. Sabemos que a 

legislação é explícita, quanto à obrigatoriedade em acolher e matricular todos os 

alunos, independente de suas necessidades ou diferenças. Por outro lado, é importante 

ressaltar que não é suficiente apenas esse acolhimento, mas que o aluno com 

necessidades educacionais especiais tenha condições efetivas de aprendizagem e 

desenvolvimento de suas potencialidades. Desta forma, é necessário e urgente, que os 

sistemas de ensino se organizem para que além de assegurar essas matrículas, 

assegurem também a permanência de todos os alunos, sem perder de vista a 

intencionalidade pedagógica e a qualidade do ensino. (FRIA; MENEZES, ano 2008, 

pág.3) 
 

 A instituição de leis e projetos constituem um avanço na promoção de políticas públicas 

para pessoas com deficiência, entretanto, apenas promover a entrada dessas pessoas nas escolas 

não garante a sua permanência nem o aproveitamento das suas potencialidades. Junto com a 

inclusão surgem questões como a adequação do espaço para pessoas com deficiência física; 

material especializado para pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva; 

contratação de profissionais de apoio especializado que possam promover as potencialidades 

desses sujeitos e atuarem no processo de socialização desses sujeitos com os outros; capacitação 

de professores do ensino regular para que possam compreender as particularidades desses 

sujeitos, entre outras questões.   

 O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a inclusão escolar de pessoas 

com deficiência na rede regular de ensino, tendo como foco a inclusão de pessoas com 

deficiência intelectual visto que não seria possível tratar de todos os desdobramentos da 

inclusão de um modo geral. 

 Na primeira parte deste trabalho, abordarei as terminologias utilizadas para se referir a 

pessoas com deficiência partindo de uma comparação entre a língua portuguesa e a língua 

inglesa. Esta comparação de termos é feita para se entender as implicações dos termos utilizados 

para se referir às pessoas com deficiência em duas línguas diferentes e como alguns destes 

termos interferem no processo de construção identitária dessas pessoas. Os significados de 

palavras inglesas serão traduzidos de forma livre para que se possa entender as ideias aqui 
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desenvolvidas. Também abordarei o conceito de capacitismo que configura um recente debate 

sobre as discriminações sofridas por pessoas com deficiência. Apesar de tentar centralizar o 

meu trabalho na deficiência intelectual, tratarei também do TEA (Transtorno de Espectro 

Autismo) já que mesmo que não seja colocado como deficiência intelectual se fez presente no 

meu trabalho etnográfico. Na segunda parte, tratarei do tema da inclusão escolar na rede regular 

pública de ensino através de um pequeno trabalho de campo realizado por mim em 2018 e sobre 

o conceito pensado por mim como Educação Diversa. 

A minha motivação principal para a escolha deste tema partiu de uma questão pessoal. 

Tenho uma irmã com Síndrome de Down e a inclusão sempre foi um tema caro para mim. 

Sempre olhei este processo a partir do olhar de um familiar de uma pessoa com deficiência, o 

que me trazia uma série de dúvidas que envolviam a efetividade do processo de inclusão. 

Entretanto, apenas o meu olhar pessoal não é capaz de entender todo o processo e seus 

desdobramentos. É preciso o contato com diferentes visões sobre o tema para que se possa 

entender o processo em sua totalidade. Outros olhares estão em jogo: o olhar dos familiares, o 

olhar das pessoas envolvidas no processo – professores, diretores, funcionários – e o olhar das 

pessoas com deficiência que fazem parte do processo. Há uma série de questões em jogo. 

 A experiência etnográfica que embasa esta pesquisa permite apontar algumas das 

variáveis mais importantes quando se trata do tema. Através desta análise, espera-se que os 

conhecimentos antropológicos possam contribuir na elucidação de questões que envolvem a 

inclusão e que atenda àqueles que têm direito a ela. Ao tratar deste tema, a Antropologia também 

contribui para o conhecimento de toda a sociedade abrangente, uma vez que permite um melhor 

conhecimento de seus ideais de padrão e do que considera como fora, excluído ou alternativo a 

isso. 
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INDIVÍDUOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO E 

TERMINOLOGIAS 

 Antes de analisar o processo de inclusão em si, é preciso pensar quem é colocado neste 

processo e por quê. O processo pretende incluir pessoas com deficiência em espaços dos quais 

anteriormente estas não faziam parte por causa de padrões sociais preestabelecidos. 

 Os prefixos -dis e -un são utilizados na língua inglesa para caracterizar o oposto de algo. 

Dependendo da palavra utilizada, esta terá um desses dois prefixos para indicar o oposto do que 

aquela palavra significa, por exemplo happy (feliz) e unhappy (não feliz; infeliz) ou então, 

connect (conectar) e disconnect (não conectar; desconectar). Able pode ser um sufixo que 

indica que algo pode ser feito ou então alguém pode fazer algo, por exemplo washable (algo 

que pode ser lavado) ou então, capable (poder ser capaz de fazer algo). A palavra able também 

é comumente vista na expressão be able to do something que significa “to have the skill, 

strength, knowledge etc needed to do something” (ter a habilidade, força, conhecimento etc 

necessário para fazer algo) ou “to be in a situation in which it is possible for you to do 

something”4 (estar em uma situação na qual é possível para você fazer algo).. Entretanto, há 

algo interessante que envolve a palavra able. A palavra able admite tanto o prefixo -dis quanto 

o -un, porém a palavra terá uma interpretação diferente dependendo de qual deles for utilizado. 

 Quando se fala em unable se tem o significado de “not able” (Longman), ou seja de não 

capaz, e normalmente se tem uma dimensão mais geral como em We were unable to get there 

on time (Nós fomos incapazes de chegar lá na hora), configurando uma noção de que não foi 

possível fazer algo por motivos “comuns”. Já quando se fala em disable tem-se como 

significado “to make someone unable to use a part of their body properly”5 (fazer alguém 

incapaz de usar uma parte de seu corpo adequadamente) e “to cause someone to have an 

illness, injury, or condition that makes it difficult for them to do the things that other people 

do”6 (causar a alguém um dano ou condição que torne difícil para ele(a) fazer o que os outros 

fazem ). Na primeira definição tem-se a ideia de que algo ou alguém impede que uma pessoa 

                                                 
4 Definições retiradas do dicionário Longman. Disponível em https://www.ldoceonline.com/dictionary/be-able-to-

do-something. Acesso em: abril 2019. 

5 Definição retirada do dicionário Longman. Disponível em https://www.ldoceonline.com/dictionary/disable. 

Acesso em: abril 2019.  
6 Definição retirada do dicionário Cambridge. Disponível em: 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/disable. Acesso em: abril 2019. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/be-able-to-do-something
https://www.ldoceonline.com/dictionary/be-able-to-do-something
https://www.ldoceonline.com/dictionary/disable
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/disable
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use seu corpo “adequadamente” e por adequadamente entende-se usar o seu corpo da forma 

como os outros usam. A segunda definição apresenta a ideia de que algo ou alguém causa uma 

condição em uma pessoa que torna difícil que esta faça aquilo que os outros fazem. Ambas as 

definições trazem à tona que algo em alguém não funciona como deveria funcionar. A palavra 

disabled (adjetivo) apresenta como significados “not having one or more of the physical or 

mental abilities that most people have”7 (não ter uma ou mais das habilidades físicas/mentais 

que a maioria das pessoas têm) e “someone who is disabled cannot use a part of their body 

properly, or cannot learn easily”8 (alguém que é “deficiente” não pode usar uma parte do seu 

corpo adequadamente ou não pode aprender facilmente). 

 Quando se quer falar em pessoas com deficiência usando palavras da língua inglesa, 

algumas palavras específicas aparecem: disabled, impairment, handicapped, crippled, freak, 

unabled. As palavras freak – esta palavra pode apresentar diferentes significados dependendo 

do contexto – e crippled são totalmente ofensivas e constituem xingamentos que tentam 

rebaixar as pessoas alvo a um nível desumano. A palavra crippled apresenta o sentido de 

machucar alguém fisicamente de forma tão severa que esta pessoa não é capaz de andar 

corretamente, a palavra era muito utilizada para se referir a pessoas com deficiência física. A 

palavra freak, neste contexto, apresenta o sentido de “aberração”. A palavra handicapped era 

muito utilizada para se referir a alguém que teve sua mente ou corpo machucados 

permanentemente e era utilizada como sinônimo de disabled, hoje a palavra é considerada 

ofensiva. A palavra impairment aparece comumente com outras palavras – como visual, 

hearing, mental, cognitive – para indicar um impedimento de uma parte do corpo, além disso a 

palavra normalmente está inserida no contexto médico. Apesar de unabled apresentar a mesma 

base que disabled, quando a palavra é utilizada para se referir a uma pessoa com deficiência é 

considerada ofensiva por indicar que alguém não é capaz, é “incapaz” de fazer algo. 

Há alguns anos no Brasil, ao se falar de pessoas com deficiência, utilizavam-se termos 

como pessoas portadoras de deficiência, pessoas especiais e pessoas portadoras de 

necessidades especiais. Além desses, ainda tem o termo NEE (necessidades educacionais 

especiais) que era o termo utilizado pelas escolas e em pesquisas sobre o assunto. E, antes 

desses, havia “deficiente”. Todos esses termos vieram substituir este, considerado ofensivo, por 

                                                 
7 Definição retirada do dicionário Cambridge. Disponível em: 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/disabled. Acesso em: abril 2019. 
8 Definição retirada do dicionário Cambridge. Disponível em: https://www.ldoceonline.com/dictionary/disabled. 

Acesso em: abril 2019. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/disabled
https://www.ldoceonline.com/dictionary/disabled
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trazer a ideia de que a deficiência seria definidora da pessoa. Todos esses termos eram 

considerados mais adequados para se referir a essas pessoas, mas existiam diferentes termos 

para depreciar cada “tipo de deficiência”. 

O termo pessoa portadora de deficiência passou a ser considerado incorreto em função 

da deficiência não ser algo que pode ou não ser portado ou carregado pelo indivíduo, como um 

objeto, e sim algo que faz parte do indivíduo. O termo pessoas com necessidades especiais 

também foi considerado incorreto, pois o que seria ter necessidades especiais? Qualquer pessoa 

pode ter uma necessidade especial em qualquer aspecto de sua vida. O termo pessoa com 

necessidades educacionais especiais também caía na mesma indagação. Sem contar que o 

termo especial traz uma série de ambiguidades: o que é ser especial? Alguém que tem 

características diferentes dos demais e por isso está em um nível diferenciado? Ou então alguém 

que por não ser “igual” aos outros merece tratamento diferenciado? O termo também passou a 

ser complicado por entrar em todas as esferas, e não apenas na esfera educacional. Ao dizer que 

uma pessoa é especial ou tem necessidades especiais automaticamente distingue-se esta das 

outras, mas não no sentido de que esta pessoa seria algo a mais que as outras, mas sim que ela 

precisa de mais cuidados ou então que ela não estaria encaixada no padrão da “normalidade”. 

Por isso, também automaticamente são adotados alguns procedimentos que muitas vezes são 

imperceptíveis para as pessoas envolvidas na situação. 

Apesar dos termos pessoa especial e pessoa portadora de necessidades especiais terem 

sido utilizados para todas as deficiências, há uma associação mais direta dos termos com 

pessoas com deficiência intelectual/mental, já que as terminologias utilizadas para algumas 

deficiências quase sempre recorrem a termos como surdo (deficiência auditiva), cego 

(deficiência visual), cadeirante (deficiência física). 

Em 2008, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 

integrada à legislação brasileira. A partir desta convenção, o termo pessoa com deficiência 

(PCD) passou a ser utilizado como o termo politicamente correto. O termo pessoa com 

deficiência abarca as categorias deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva e 

deficiência mental que atualmente também é conhecida como deficiência intelectual. 

Apesar do termo pessoa com deficiência ter sido colocado como a melhor forma de se 

referir a essas pessoas, o termo também traz as suas implicações. O termo deficiência implica 

“o inverso de ‘eficiência’; ‘deficiência’ sugere alguma falta, uma perda ou uma limitação” 
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(LOPES, 2014, p.10). O termo ao mesmo tempo que carrega a afirmação da identidade do 

indivíduo traz à tona a sua significação de “falta” de algo que é considerado padrão: 

De fato, os debates teóricos acerca do que seja a “deficiência” dificilmente 

conseguem se afastar, no mínimo, da marcação retórica dos “limites” no debate sobre 

essa experiência. Mesmo por dentro do movimento político das “pessoas com 

deficiência”, os esforços por inverter a lógica da categoria – da opressão à afirmação, 

da vergonha ao orgulho, do limite corporal à transformação social –, seguem 

guardando em si o germe do primeiro termo na luta pela construção do segundo. 

(LOPES, 2014, p. 10 e 11) 
 

A problemática do termo se dá a partir de como reafirmar a identidade através de um termo que 

sempre estará ligado à limitação e isto também apresentará consequências no processo de 

inclusão. 

Atualmente tem-se notado um esforço para dar novos significados ao termo deficiência. 

Segundo o curso de Conselhos dos Direitos das Pessoas com Deficiência oferecido pelo ENAP, 

 […] pessoa com deficiência seria aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que ao interagir com barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas. Ou seja, as limitações que possuem as pessoas com deficiência só 

se transformam em deficiência a partir da interação com as barreiras presentes no 

ambiente social ou na atitude das pessoas. Se não tivermos a barreira da sociedade, 

ainda que o indivíduo tenha uma limitação ele conseguirá exercer suas atividades.9 

 

Os recentes discursos dos poderes públicos sobre pessoas com deficiência têm colocado a 

deficiência como algo causado pelas barreiras impostas pela sociedade. Isto configura uma nova 

forma de ver a deficiência, passando a concebê-la não como algo inerente ao indivíduo, mas 

como uma consequência colocada pelo encontro do indivíduo com a sociedade. 

 Nos países de língua inglesa, os termos considerados politicamente corretos para se 

referir a pessoas com deficiência são disabled people ou people with disabilities. Esses termos 

apresentam os mesmos problemas que os termos deficiência e pessoas com deficiência por 

representarem que alguém não é como o padrão imposto pelos outros. Apesar disso, também se 

nota uma força para um novo uso dos termos, relacionando-os à representação identitária. 

A apresentação dos termos utilizados para se referir a pessoas com deficiência na língua 

inglesa foram aqui exemplificados para mostrar que não só na língua portuguesa há a questão 

de como se referir a uma pessoa com deficiência e como a utilização deste termos traz suas 

implicações. É importante salientar que tanto os termos utilizados na língua portuguesa quanto 

                                                 
9 Definição retirada do curso online Conselhos das Pessoas com Deficiência oferecido pelo ENAP. Disponível 

em: https://www.escolavirtual.gov.br/login. Acesso em: junho 2019. 

https://www.escolavirtual.gov.br/login
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na língua inglesa passam por um processo de ressignificação constante ao mesmo tempo que 

tentam reafirmar identidades. Os próprios atores envolvidos no processo de inclusão e que se 

identificam como pessoas com deficiência ainda passam por questionamentos sobre a utilização 

dos termos e do que estes termos significam quando se busca reafirmar seu espaço na sociedade. 

Meu objetivo aqui não é escolher um termo e dizer que ele é o correto, mas sim apresentar estes 

termos e pensar nas implicações da utilização deles. A minha escolha ao utilizar o termo pessoa 

com deficiência ao longo deste texto para me referir às pessoas que fazem parte do processo de 

inclusão partiu da observação da utilização deste termo por pessoas que debatem o assunto, mas 

gostaria de deixar claro aqui que quem deve escolher o melhor termo para referir a si são as 

pessoas que fazem parte deste processo. É a escolha delas que tem de ser ouvida e respeitada. 

Escolhi fazer o recorte deste trabalho com pessoas com deficiência mental/intelectual 

em função da complexidade do termo. Os termos deficiência intelectual e deficiência mental 

são muitas vezes intercambiáveis, mas observo uma maior utilização do termo deficiência 

intelectual. Como visto anteriormente, o próprio termo deficiência tem suas complicações e o 

que acontece quando junto a este termo tem-se uma classificação tão ambígua? O que é ser uma 

pessoa com deficiência intelectual? Há também uma dificuldade para representar a deficiência 

intelectual: 

Não é à toa que as normas da ABNT referentes à acessibilidade a mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos não oferecem um símbolo específico para “pessoas com 

deficiência intelectual” – os símbolos para “deficiência física”, “visual” e “auditiva” 

respectivamente fazem alusão a cadeira de rodas, bengala e aparelho auricular. Do 

mesmo modo, não há nenhuma menção à “deficiência intelectual” ou “mental” no 

documento inteiro, não sendo oferecidos, portanto, tecnologias e parâmetros de 

acessibilidade a esse grupo. (LOPES,2014, p.2) 
 

Há várias explicações sobre o que é deficiência intelectual, principalmente de cunho 

médico, e estas explicações sempre recorrem à ideia de que uma deficiência intelectual é um 

transtorno de desenvolvimento que faz com que o indivíduo apresente o nível cognitivo abaixo 

ou não correspondente à média. Ou então, que é a dificuldade de raciocínio e compreensão. A 

Síndrome de Down, por exemplo, é colocada como deficiência intelectual. Mas o Transtorno 

do Espectro do Autismo (TEA) não é colocado como deficiência intelectual, pois apresenta uma 

“dificuldade comportamental”. Além disso, o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) ou o Transtorno de Déficit de Atenção (TDA) podem estar presentes 

numa pessoa com deficiência intelectual, mas assim como o TEA não é considerado uma 

deficiência intelectual. Entretanto, quando se apresenta o modelo da inclusão, tanto as pessoas 

com deficiência quanto as pessoas com estes transtornos fazem parte daqueles que devem ser 



19 

 

incluídos no processo, o que traz os seguintes questionamentos: afinal, a inclusão é para quem? 

Para pessoas com deficiência? Para pessoas com transtornos? Ou para todos aqueles que não se 

encaixam no padrão de “normalidade” imposto pela sociedade? Outro questionamento que se 

apresenta é o seguinte: se todas as leis e políticas públicas são lançadas para pessoas com 

deficiência, onde o TEA e o TDAH se encaixam já que não estão enquadrados dentro do termo 

pessoas com deficiência intelectual? Onde estão e quais são os direitos dessas pessoas já que 

elas sofrem o mesmo processo de estigmatização imposto pela sociedade? 

Outro motivo pela minha escolha em tratar da deficiência intelectual foi por esta 

apresentar algumas características peculiares. Quando se fala que um indivíduo tem deficiência 

intelectual, automaticamente é estipulado o que ele é capaz ou não de fazer: 

A alternativa segregante das relações sociais, ainda que não produza separação física 

ou de localização especial, opera com a determinação unitária de comportamentos dos 

indivíduos. Qualquer atitude de uma pessoa com deficiência mental será interpretada 

como originária, essencialmente, da própria deficiência. Assim, para além da 

deficiência objetivamente detectável, há uma produção social da subjetividade de 

deficiente. (CECCIN, 1997, P.47) 

Impõem-se limites ao seu desenvolvimento e estabelece-se até onde ele pode chegar. Em 

questões escolares não se espera que o aluno com deficiência intelectual possa ser comparado 

com o aluno “normal”. A partir das barreiras já pré-colocadas, toda a sua identidade como 

indivíduo já é preestabelecida e quando este indivíduo apresenta algo a mais do que aquilo que 

se é esperado dele, apresentam-se histórias sobre superação, como se esta pessoa não fosse 

capaz de conseguir fazer isto ou aquilo. 

O campo sobre a pessoa com deficiência é permeado pelas discriminações presentes 

diariamente na vida dessas pessoas: as limitações impostas pelos outros, a ideia de que uma 

pessoa com deficiência não é “capaz” de fazer algo e que precisa sempre de ajuda. A partir daí, 

surge o conceito de capacitismo. 

CAPACITISMO 

A autonomia de pessoas com deficiência intelectual para realizar ações, sejam estas 

cotidianas, sociais ou escolares, é sempre questionada. Há sempre a crença de que estas pessoas 

não são capazes de realizar qualquer tipo de ação sem ajuda. Há uma espécie de paternalismo 

que limita a autonomia ou a liberdade deste indivíduo com a ideia de que isso é para promover 

o seu próprio bem. Entretanto, quando há a limitação da liberdade ou autonomia de uma pessoa, 

não se leva em conta a própria vontade desta pessoa, além de que a promoção do “bem” é algo 

que está totalmente inserido na noção do eu sobre o outro. Parte-se do que eu penso que é 

melhor para o outro, e não o que outro pensa que é melhor para si mesmo. 
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Quando se encontra pela primeira vez uma pessoa com deficiência, primeiramente tem-

se o desconforto do que se fazer. Num encontro com pessoas com deficiência intelectual 

“falham etiquetas comunicativas, não se sabe se se deve oferecer ajuda ou se se pode soar 

ofensivo, se se deve perguntar pelo que não se entendeu ou considerar que a “deficiência 

intelectual” se manifesta em confusão na fala e na articulação da lógica.” (LOPES, 2014, p.7). 

Um aspecto presente na vida de pessoas com deficiência intelectual é a “proteção”: essas 

pessoas são sempre vistas como frágeis, coitadas ou então desafortunadas. Tomam-se decisões 

por elas, mas sem o seu consentimento. Existe a ideia de que essas pessoas não são “capazes” 

de tomar decisões por si próprias e de decidirem o que desejam. 

Outro aspecto muito presente é a infantilização das pessoas com deficiência intelectual. 

Pessoas com deficiência intelectual são vistas e tratadas como crianças. Para exemplificar, 

utilizo um exemplo pessoal: quase sempre que estou com a minha irmã de 16 anos, que tem 

Síndrome de Down, acontecem as mesmas situações. A primeira é o desconforto inicial de como 

agir: alguns têm olhares de desconforto, outros desviam o olhar e alguns até apresentam olhares 

curiosos. A segunda é fazer perguntas como: ‘Qual é o seu nome?’, ‘Quantos anos você tem?’, 

e então quando minha irmã apresenta respostas imediatas para essas perguntas, sempre surge 

um ‘Nossa! Como ela é esperta!’. Todas essas frases são muito comuns quando se fala com 

crianças pequenas ou então bebês, mas quando perguntadas a uma pessoa com deficiência 

intelectual traz muito desconforto a elas e a seus familiares. Algumas pessoas sentem a 

necessidade de fazer perguntas como se fosse algo natural, mas no meio social não é comum se 

ver pessoas fazendo este tipo de perguntas para adolescentes e adultos que não tenham 

deficiência numa fila de supermercado ou de um banco, por exemplo. Há também uma 

necessidade constante e sem sentido das pessoas de fazerem comparações entre as pessoas com 

deficiência intelectual. Há sempre histórias como “A minha amiga tem um filho que é assim, 

mas não fala” ou “Conheço uma menina que é assim, mas ela é tão carinhosa”. O interessante 

é que estas situações não só estão presentes na fala de pessoas que “não lidam com pessoas com 

deficiência”, mas também de profissionais da saúde e da educação. Já passei por uma situação 

com a minha irmã na qual uma profissional da saúde me perguntou se ela “deixava” aplicar 

vacina e depois a surpresa de ela não esboçar nenhuma reação de medo ou raiva durante a 

aplicação. 

Todas essas situações, assim como outras, configuram a base de uma sociedade que 

considera uma pessoa com deficiência como sendo não “capaz” e que todas as ações feitas por 
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essas pessoas são consideradas adversas e fora do padrão da “normalidade”. Cria-se um 

ambiente no qual não se sabe como agir com pessoas com deficiência, e então colocam-se 

suposições que vão configurar ações e práticas discriminatórias. 

Os estudos sobre deficiência de países de língua inglesa colocam em pauta termos como 

disablism e ableism. A autora Fiona Campbell define disablism como “a set of assumptions 

(conscious or unconscious) and practices that promote the differential or unequal treatment of 

people because of actual or presumed disabilities”10 (2009, p.4). A autora coloca que apesar dos 

termos disablism e ableism serem usados alternadamente, ableism é definido como “a network 

of beliefs, processes and practices that produces a particular kind of self and body (the corporeal 

standart) that is projected as the perfect, species-typical and therefore essential and fully human. 

Disability then is cast as a diminished state of being human.”11 (CAMPBELL, 2001 apud 

CAMPBELL,2009, p.5). O autor Thomas Hehir coloca que “An ableist perspective asserts that 

it is preferable for a child to read print rather than Braille, walk rather than use a wheelchair, 

spell independently rather than use a spell-checker, read written text rather than listen to a book 

on tape, and hang out with nondisabled kids rather than with other disabled kids”12. (HEHIR, 

2007, p.8) 

Em sua dissertação de mestrado, Ana Maria Pereira propõe que a tradução portuguesa – 

Português de Portugal – dos termos ableism e disablism seja capacitismo e capacitista já que 

segundo ela “os termos ‘ableism’ e ‘disablism’ são de significado idêntico e referem-se a 

comportamentos discriminatórios, opressivos ou abusivos originados pela crença de que as 

pessoas com deficiência são inferiores a outras.” (PEREIRA, 2008. P.18). A autora coloca que: 

Estes termos referem-se tanto à discriminação sofrida pelas pessoas com 

deficiência de forma activa (por exemplo, através de insultos e considerações 

negativas ou arquitectura não acessível), como de forma passiva (por exemplo, 

quando se tem um discurso sobre as pessoas com deficiência que as considera 

merecedoras de pena w “caridade” em vez de as ver como pessoas de plenos direitos). 

(PEREIRA, 2008, p.19). 

                                                 
10 Tradução livre: um conjunto de suposições (conscientes ou inconscientes) e práticas que promovem o 

tratamento diferencial e desigual a pessoas por causa de deficiências reais ou presumidas.  

11 Tradução livre: uma rede de crenças, processos e práticas que produzem um tipo particular de personalidade e 

corpo (o padrão corporal) que é projetado como o perfeito, espécie-típica e, portanto, essencial e totalmente 

humano. A deficiência, então, é lançada como um estado diminuído do ser humano.  
 
12 Tradução livre: uma perspectiva capacitista afirma que é preferível para uma criança ler impresso do que em 

Braile, andar do que usar uma cadeira de rodas, soletrar de forma independente ao invés de usar um verificador 

ortográfico, ler textos escritos ao invés de escutar um livro numa fita, e sair com crianças que não tem 

deficiência ao invés de sair com crianças com deficiência.  
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 Anahi Mello também propõe a tradução do termo ableism para capacitismo, entretanto 

faz algumas ressalvas: 

Minha proposta é que, a exemplo de Portugal, passemos a adotar no Brasil a tradução 

de ableism para capacitismo na língua portuguesa, por duas razões principais: a 

primeira é a demanda de urgência para visibilizar uma forma peculiar de opressão 

contra as pessoas com deficiência e, por consequência, dar maior visibilidade social e 

política a este segmento; a segunda deriva do próprio postulado da teoria crip, ou seja, 

para desconstruir as fronteiras entre deficientes e não deficientes é necessário explorar 

os meandros da corponormatividade de nossa estrutura social ao dar nome a um tipo 

de discriminação que se materializa na forma de mecanismos de interdição e de 

controle biopolítica de corpos com base na premissa da (in)capacidade, ou seja, no 

que as pessoas com deficiência podem ou são capazes de ser e fazer. Mas, ao contrário 

de Ana Maria Pereira, a tradução que proponho para a língua portuguesa deriva 

somente do inglês ableism, etimologicamente distinta de disablism, embora ambas as 

palavras se refiram à “discriminação por motivo de deficiência”: esta significa 

“deficientismo”; aquela, “capacitismo”. (MELLO, 2016, p. 3267) 

 

 A instauração dos termos capacitismo e capacitista constituem uma necessidade para 

discutir o campo sobre a deficiência. Pessoas com deficiência sofrem discriminações diárias e 

há a necessidade de termos para trazer notoriedade aos problemas que estas pessoas enfrentam. 

Assim como Mello, concordo que apenas a tradução de ableism no Brasil seja capacitismo, já 

que disablism e ableism partem de bases diferentes. Disablism consiste nas práticas e 

suposições que promovem a não igualdade e tratamento diferenciado a pessoas com deficiência 

colocando estas pessoas como “inferiores” aos outros e as marginalizando, ou seja, disablism 

invisibiliza os sujeitos. Enquanto isso, ableism coloca um padrão de “normatividade” e parte 

do conceito de abledness, ou seja, que há uma capacidade e aqueles que não fazem parte dela 

são considerados “incapazes” e devem se “normatizar” para não serem considerados uma 

“falha”. Apesar dos termos partirem de bases diferentes, ambos constituem formas de 

discriminar pessoas com deficiência, seja colocando-as como invisíveis e incapazes de conduzir 

suas vidas ou colocando um padrão de “normatividade” que deve ser atingido.  A partir daqui 

capacitismo será tratado como um equivalente a ableism. 

O capacitismo em sua essência é “a discriminação com base na deficiência e a tirania 

das pessoas que se julgam “capazes” (PEREIRA, 2008, p.18). Quando se fala em deficiência, 

é crucial falar na inferiorização sofrida por essas pessoas por causa do capacitismo. São pessoas 

colocadas como incapazes de realizar aquilo que a “normalidade” está acostumada a fazer; 

“existem igualmente barreiras sociais originadas pelo capacitismo que acabam por afetar 

emocionalmente as próprias pessoas com deficiência.” (PEREIRA, 2008, p.157). Não se pode 

deixar de mencionar que “...as emoções, embora situadas no corpo, têm com este uma relação 
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que é permeada sempre por significados culturalmente e historicamente construídos” 

(REZENDE; COELHO, 2010, p. 33). 

Em agosto de 2016 foi publicada uma reportagem no site do jornal O Globo sobre a 

exclusão social que crianças com deficiência sofrem nas escolas públicas13. Em janeiro do 

mesmo ano, havia entrado em vigor no Brasil a Lei Brasileira de Inclusão (LBI). A reportagem 

foca na falta de acolhimento de crianças com deficiência nas escolas municipais do Rio de 

Janeiro e há o relato de duas mães, uma que tem uma filha de 6 anos com autismo e outra mãe 

que tem um filho de 7 anos com Síndrome de Asperger. 

 A mãe da menina relata o isolamento que a criança sofre na escola e que deixou de 

trabalhar por sua presença ser requisitada para o caso de sua filha vir a fazer alguma necessidade 

fisiológica na fralda. O caderno da menina ficava em branco sem nenhuma atividade escolar. A 

mesma situação acontecia com o menino que chegava em casa sem nenhuma lição no caderno. 

Além destas ações que exemplificam a exclusão destas crianças nas escolas, há também 

situações que produzem, através de falas, constrangimentos: 

Ele tem ótimas notas, o problema é a interação social. A professora achava que ele 

tinha que ficar sentado as quatro horas que nem as outras crianças. Mas ele tem os 

momentos dele. Transferi ele da escola particular e coloquei na municipal, onde havia 

educação especial. Quando matriculei a professora me perguntou ‘ele não tem nenhum 

ataque né?’. Se até em uma escola com educação especial tem uma professora que 

não sabe o mínimo, imagina nas outras. Ele voltava com o caderno em branco da 

escola. A maioria das mães da educação especial é muito sofrida e calejada. 14 

 

Há um padrão “normalizador” que coloca que todas as pessoas devem agir de 

determinado jeito, e quando a pessoa não corresponde ao que é esperado, ela é colocada à 

margem, é esquecida. Além disso, quando a professora pergunta “Ele não tem nenhum ataque, 

né?”, ela implicitamente coloca aquela criança como sendo diferente das outras. O insulto 

disfarçado como uma pergunta “inocente” desvaloriza totalmente a identidade do menino. Não 

se pode deixar de mencionar que o insulto está ligado a categorias ético-morais e “é produto da 

falta de reconhecimento de uma identidade autêntica” (OLIVEIRA, 2011, p.19). A fala da 

professora pode ser vista por outras pessoas, e até pelo direito formal, como uma indagação 

                                                 
13 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/criancas-com-deficiencia-sao-vitimas-da-

exclusao-nas-escolas-20001960. Acesso em: dez. 2018. 
14 Transcrição da fala da mãe na reportagem Crianças com deficiência são vítimas da exclusão nas escolas. 

Jornal O Globo, 28/08/2016.   

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/criancas-com-deficiencia-sao-vitimas-da-exclusao-nas-escolas-20001960
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/criancas-com-deficiencia-sao-vitimas-da-exclusao-nas-escolas-20001960
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normal de como o aluno é. Entretanto, para esta mãe, esta fala pode suscitar sentimentos como 

humilhação e constrangimento porque a fala da professora coloca em pauta moralidades. 

 Em setembro de 2017, o jornal El País publicou uma reportagem sobre mães que 

celebraram a expulsão de um menino autista da sala de aula de seus filhos na Argentina15. Falas 

como ‘Finalmente, uma ótima notícia! Já era hora de fazerem valer os direitos da criança para 

35 e não para uma só!’, ‘Que ótimo para os meninos! Espero que possam estudar e estar 

tranquilos’ e ‘Um alívio para os nossos. Agora é esperar que isso seja oficializado’ foram 

obtidas através do histórico de conversas de um grupo dessas mães no WhatsApp. O caso 

ocorreu numa escola religiosa particular na cidade de Merlo e o representante da escola declarou 

que a mudança do aluno de sala foi feita em função da instituição considerar o melhor para o 

aluno, e não por causa dos outros pais. 

 As falas dessas mães carregam diversos significados. Quando uma dessas mães fala que 

era para se fazer valer os direitos de 35 crianças e não de uma só, isto implica que o direito de 

uma pessoa pode ser anulado caso “o direito” da maioria esteja em jogo. As falas dessas mães 

são ainda mais problemáticas porque no primeiro contato não se caracterizariam como insultos 

pois, de acordo com a lógica utilizada por este grupo, estas só estariam assegurando o direito 

de seus filhos de estudar sem a presença de alunos “problemáticos”.    

 Dentro da temática do capacitismo há também duas variáveis: a superação e a 

normalização. Quando uma pessoa com deficiência apresenta ações ou comportamentos 

considerados “normais”, ou que não são esperados, essas pessoas são colocadas como exemplos 

de superação. Há todo um discurso de como aquela pessoa foi “capaz” de sobressair apesar da 

sua deficiência e como ela “conseguiu” atravessar os limites impostos pela sua deficiência. Um 

exemplo: uma vez estava no supermercado com minha irmã e minha mãe. Enquanto estávamos 

na fila do caixa, minha irmã conversava comigo. Uma mulher que estava atrás de nós na fila 

ficou impressionada em como a minha irmã podia “falar bem” e disse que ela era muito esperta. 

A partir daí, ela puxou o exemplo de uma sobrinha que tinha Síndrome de Down e começou a 

fazer comparações do que a sobrinha não podia fazer e perguntar se a minha irmã sabia fazer 

isso ou aquilo. Outras pessoas olhavam para cena da minha irmã conversando comigo com certo 

estranhamento ou então com admiração por vê-la falando. Outro exemplo se deu por ocasião 

dos Jogos Paralímpicos que ocorreram no Rio de Janeiro em 2016. Entre muitos comentários, 

                                                 
15 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/04/actualidad/1504515216_199375.html. Acesso em: 

dez. 2018. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/04/actualidad/1504515216_199375.html
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havia sempre aqueles como “Olha, ele não tem uma perna e consegue fazer isso enquanto você 

que tem as duas e não faz nada” ou então “Nossa! Como ele consegue fazer isso?”. A superação 

é colocada geralmente em contextos nos quais se tem um primeiro contato com uma pessoa 

com deficiência e se acha que esta pessoa não sabe realizar as mesmas coisas que as pessoas 

“normais”. 

 A normalização implica a suposição de que os corpos das pessoas com deficiência 

apresentam “problemas” e por isso precisam ser normalizados: 

Este é pois o contexto que se vê nascer os Estudos sobre a Deficiência em 

termos teóricos. E o que estes fazem desde o início é colocar muito claramente 

em causa o modelo dominante de abordagem à deficiência trazido pela 

modernidade e pela abordagem da biomedicina, ou seja, o chamado modelo 

biomédico (Nettleton, 2006:2). Este modelo, que ficou depois conhecido como 

“modelo individual” (Barnes et al. 2003, Barnes et al. 2005), já se encontrava 

bem desenvolvido no início do século XX e tem por base uma abordagem 

individual à questão da deficiência baseada no olhar da biomedicina. A 

abordagem deste modelo passa por olhar para a deficiência em termos de 

procurar um diagnóstico e uma cura, ou seja, o corpo deficiente passa a ser 

patologizado. O foco é na “anormalidade” do corpo, da condição ou da 

incapacidade e a forma como isto, por sua vez, causa uma deficiência. A ênfase 

é assim colocada na tragédia pessoal, na vitimização e no fato de haver algo de 

errado naquele corpo que precisa de ser “regularizado” ou “normalizado”. 

(PEREIRA, 2008, p. 31-32) 

 O exemplo da mãe que diz “A professora achava que ele tinha que ficar sentado as quatro 

horas que nem as outras crianças” exemplifica claramente a tentativa de normalização dos 

corpos, comportamentos e ações das pessoas com deficiência. Quando a professora quer que o 

aluno fique sentado durante horas e não demonstre nenhum tipo de reação a não ser o silêncio 

ou pergunta à mãe se o aluno tem algum tipo de ataque, esta situação demonstra que há uma 

tentativa de controlar e padronizar o outro sem levar em conta as suas individualidades. Se o 

aluno não quer ficar sentado durante horas e apresentar uma emoção de raiva, por exemplo, ele 

é considerado fora dos padrões socialmente impostos, o que irá promover a sua exclusão do 

grupo. A colocação da “não normalidade” do outro “coloca desta forma o ónus na pessoa e não 

na sociedade por excluir ativamente e, em seus vários níveis, as pessoas com deficiência” 

(PEREIRA, 2008, p. 33). Outro desdobramento da “não normalidade” destas pessoas é a da 

deficiência como uma doença. A partir daí, surge o isolamento das pessoas com deficiência pela 

crença de que o contato pode levar à “contaminação”. 

 O capacitismo surge como uma problemática quando se discute a questão da inclusão. 

É impossível pensar na igualdade de direitos, se a sociedade capacitista insisti em padronizar e 

normalizar corpos. Propor o conceito é mais que necessário para dar voz e notoriedade às 
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pessoas com deficiência. É preciso problematizar o porquê de pessoas com deficiência serem 

obrigadas a se adequar aos padrões da sociedade quando esta sociedade não lhe dá nenhum 

suporte ou aceitação. Falar de capacitismo é necessário para que as práticas capacitistas sejam 

eliminadas. 

EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA 

 O termo inclusão é muito falado ultimamente, mas o termo por si só não define do que 

se trata. Se fala em inclusão social de pessoas com deficiência, mas não se diz onde a inclusão 

acontecerá. O processo geralmente está associado à inserção de pessoas com deficiência nas 

escolas e não na sociedade. Não é arbitrária a escolha do espaço escolar, já que: 

Cada escola é um grupo social, articulado com a sociedade circundante por intermédio 

dos seus componentes humanos. Exerce sua função socializadora, por um lado, pela 

atuação educativa, vale dizer, intencional, de uma parte dos seus membros sobre outra, 

mas, também, por outro lado, por meio das múltiplas relações espontâneas entre os 

alunos e entre eles e os adultos. (LENHARD, 1982, p.115) 

 

A inclusão escolar de pessoas com deficiência configura um processo bem complicado, 

já que toda escola tem um “molde” no qual todos os alunos são lapidados durante os anos 

escolares para se encaixar, mas o que acontece quando esses alunos não se encaixam neste 

“molde”? Se por um lado tem-se uma lei que vai obrigar escolas a aceitarem alunos com 

necessidades especiais, ao mesmo tempo haverá escolas que serão obrigadas a se adaptar a esses 

alunos e não o contrário: 

Então, a Educação Inclusiva, diferentemente da Educação Tradicional, na qual todos 

os alunos é que precisavam se adaptar a ela, chega estabelecendo um novo modelo 

onde a escola é que precisa se adaptar às necessidades e especificidades do aluno, 

buscando além de sua permanência na escola, o seu máximo desenvolvimento. Ou 

seja, na educação inclusiva, uma escola deve se preparar para enfrentar o desafio de 

oferecer uma educação com qualidade para todos os seus alunos. Considerando que, 

cada aluno numa escola, apresenta características próprias e um conjunto de valores e 

informações que os tornam únicos e especiais, constituindo uma diversidade de 

interesses e ritmos de aprendizagem, o desafio da escola hoje é trabalhar com essa 

diversidade na tentativa de construir um novo conceito do processo ensino e 

aprendizagem, eliminando definitivamente o seu caráter segregacionista, de modo que 

sejam incluídos neste processo todos que dele, por direito, são sujeitos. (MENEZES; 

FRIA, 2008, p. 10) 

 
Sempre tive contato com as questões que envolviam a inclusão de crianças com 

deficiência intelectual através das minhas experiências familiares. Porém, ao escolher esta 

pesquisa, optei por me colocar em um campo diferente daquele que estava acostumada. 

Escolhi escolas públicas, pois tinha curiosidade em saber como o ensino público, que já 

passa por diversos problemas, lidava com mais esta questão. A minha escolha por escolas 



27 

 

públicas estaduais se deu porque eu queria me afastar das concepções que eu tinha sobre as 

escolas municipais. Minha irmã sempre estudou em escolas municipais, então eu conhecia o 

seu funcionamento e tinha diversas críticas. 

Existem diferentes grupos de pessoas com deficiência, então, quando fui pensar em qual 

grupo escolher entrei em um entrave: nada me garantiria que eu conseguiria encontrar o grupo 

específico que eu queria pesquisar, pois não saberia se encontraria este grupo tão facilmente em 

determinada escola. Entretanto, a ideia de pesquisar sobre o grupo de pessoas com deficiência 

intelectual me parecia muito convidativa já que a inclusão deste grupo era cercada de 

particularidades já mencionadas. 

Conhecia uma escola estadual que há dois anos tinha alunos mudos e surdos, mas pensei 

em procurar outra escola já que conhecia esta escola e estava à procura de uma experiência 

totalmente nova. Atualmente, a maioria das escolas estaduais da cidade possuem apenas o 

Ensino Médio, sendo o Ensino Fundamental pertencente ao Município. Comecei a experiência 

com um trabalho investigativo. Perguntei a pessoas que trabalham em escolas estaduais se 

tinham alunos com necessidades especiais nestas escolas, mas sempre que eu perguntava sobre 

as escolas estaduais me respondiam que não tinham. De início achei as informações um pouco 

estranhas porque me indaguei para onde essas crianças iriam depois de terminar o Ensino 

Fundamental, já que o número de pessoas com deficiência em escolas municipais é até 

significativo. É claro que também não podia tomar estas informações como aplicáveis a todas 

as escolas estaduais de Niterói, mas esta questão me foi respondida quando percebi que as 

escolas estaduais têm um sistema diferente das escolas municipais. Como, por exemplo, o fato 

de não serem ofertados professores mediadores. 

Lembrei que tinha uma escola estadual especial – voltada apenas para pessoas com 

deficiência – em Niterói. Coincidentemente, esta escola ficava nos fundos de uma escola 

estadual regular. Pensei que esta escola especial tinha acabado devido à nova lei de inclusão 

que pretendia inserir estes alunos em escolas regulares e que alguns alunos desta escola 

poderiam ter ido para a escola regular que ficava na frente desta. 

Assim que você entra pela entrada principal da escola em questão, você se depara com 

um portão com grades. Antes deste portão com grades, há a janela da secretaria. Ao chegar na 

escola, me dirigi à secretária e pedi para conversar com a orientadora pedagógica depois de me 

identificar como estudante de Antropologia interessada em estudar a inclusão nas escolas 

estaduais. Procurei a orientadora pedagógica, pois é normalmente este profissional que está 
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diretamente ligado aos alunos. A orientadora pedagógica não se encontrava, mas a orientadora 

educacional sim. Não sabia a diferença da profissão das duas, mas então resolvi conversar com 

esta orientadora. A secretária a chamou e a orientadora educacional me atendeu ali mesmo. Ela 

de dentro do portão e eu do lado de fora. Identifiquei-me mais uma vez como estudante e 

expliquei sobre a minha pesquisa. Ao me ouvir falar sobre crianças especiais, ela logo me falou 

sobre a escola especial que se encontrava nos fundos do lugar. Expliquei a ela que o meu 

interesse era entender o processo de inclusão numa escola regular. Ela me disse que não tinha 

como fazer a pesquisa naquele momento, pois o ano letivo já havia acabado, então disse a ela 

que apenas queria saber como era o processo para fazer o meu trabalho de campo naquela 

escola. Aproveitei para perguntar se tinha crianças com deficiência naquela escola, porque se 

não tivesse não teria como fazer meu trabalho ali. Sem contar que a minha suposição de que a 

escola especial ter acabado estava errada. A orientadora me disse que havia dois alunos com 

deficiência na escola, um com Síndrome de Down e outro com autismo. Surpreendi-me com 

este número de alunos com deficiência naquela escola. Apesar daquela escola não ser tão grande 

quanto algumas, achei o número muito pequeno. Perguntei se estes alunos continuariam no 

próximo ano e ela disse que provavelmente sim, pois eles tinham sido aprovados. A orientadora 

educacional me disse que para eu fazer o trabalho de campo naquela escola precisaria da 

autorização da Regional da minha cidade – existem diversas Regionais no estado e estas são 

núcleos que fazem ligações entre as escolas estaduais e a sede da secretaria de educação do Rio 

de Janeiro – e que depois teria que voltar à escola com a autorização para conversar com a 

diretora e os professores sobre a possibilidade de fazer o trabalho de campo lá. 

Assim que saí da escola, fui à Regional, pois sabia onde era e era perto da escola. Ao 

chegar à Regional, identifiquei-me ao porteiro e expliquei toda a situação e ele me disse que o 

andar que eu procurava era o sétimo. No sétimo andar, tinha uma sala com uma pequena porta 

de vidro por onde pude ver vários funcionários sentados. Bati à porta e uma das funcionárias 

disse que eu poderia entrar. Falei com duas funcionárias que gostaria de fazer trabalho de campo 

naquela escola e elas pensaram que eu queria fazer um estágio. Expliquei que não era um estágio 

e sim um trabalho de campo. A pessoa responsável pela autorização de estágios não se 

encontrava, pois tinha ido participar de um conselho escolar. Uma dessas funcionárias foi 

perguntar para outro funcionário do que eu precisaria para poder fazer o trabalho de campo. 

Este disse que era o mesmo processo de um estágio: teria que apresentar uma carta feita e 

assinada pela minha orientadora contendo o que eu iria fazer na escola. Depois, teria que 
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retornar na Regional e falar com a funcionária que não estava lá no dia e só depois ela me 

autorizaria. 

No ano seguinte, fui à Regional para procurar a pessoa responsável, mas ela estava de 

férias. Uma funcionária me deu o número de telefone daquele andar para que eu ligasse para 

saber se ela já tinha voltado de férias.  O número que me deram não funcionava, e depois acabei 

conseguindo outro. Consegui falar com ela por telefone e no mesmo dia fui à Regional para ver 

se conseguia a autorização. Na época, apesar de não querer fazer trabalho de campo na escola 

que tinha um grupo de pessoas com deficiência auditiva e que eu já conhecia, optei por não 

excluir a opção, pois não sabia se minha outra opção daria certo. Expliquei à responsável que 

queria fazer o trabalho de campo naquelas escolas porque ainda não tinha decidido se iria fazer 

nas duas ou em uma só. Eu estava totalmente confusa sobre o que era a minha pesquisa em si e 

qual grupo escolher. Disse que não queria fazer um estágio, e ela me falou que não era 

responsável por estágios. Ela me aconselhou que antes que eu começasse a minha pesquisa nas 

escolas, eu procurasse o NAPES (Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado) porque lá 

poderiam me informar melhor sobre o número de pessoas com deficiência nas escolas e era o 

núcleo que cuidava dos assuntos relacionados a pessoas com deficiência nas escolas estaduais. 

O NAPES era localizado na escola que eu já conhecia e mencionei anteriormente. Fui 

lá e conversei com uma das responsáveis. Descobri que nas escolas estaduais, diferentemente 

das municipais, não tem a oferta de professores mediadores para os alunos com deficiência. O 

que existia eram as salas de recursos. Eles tinham o problema de que muitos alunos não 

frequentavam estas salas porque nem todas as escolas contavam com elas e era difícil para estes 

alunos por causa da locomoção e horários. As duas escolas que eu pretendia fazer o meu 

trabalho de campo tinham salas de recurso. Por uma decisão totalmente arbitrária, optei por ir 

para aquela escola localizada perto de uma escola especial. 

Fui à escola e conversei com a diretora adjunta sobre a minha pesquisa, apesar de dizer 

que a minha pesquisa era sobre a inclusão de pessoas com deficiência, confesso que não tinha 

ideia do que exatamente eu queria pesquisar. Ela me tratou muito bem. Entreguei a minha 

autorização e ela me perguntou se poderia tirar uma cópia. Ela me disse que havia dois alunos 

com deficiência na escola, mas eles eram de séries diferentes. Eu disse que tentaria acompanhar 

um pouco de cada turma e fiquei de começar, por minha opção, o trabalho de campo na semana 

seguinte. A diretora me apresentou para a orientadora educacional – a mesma que eu tinha 

conversado antes – mas ela não se lembrava de mim. A diretora disse a ela que eu iria 
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acompanhar esses dois alunos. Quando eu disse que faria minha pesquisa apenas às sextas, por 

questões pessoais, a orientadora me disse que seria melhor que eu viesse na terça de manhã e 

na quarta à tarde, pois esses eram os horários que esses alunos iam para a sala de recurso. 

Segundo ela, esses horários seriam melhores para acompanhá-los do que nas aulas normais. 

Entrando na escola, há uma quadra e depois vem o pátio. A escola especial se encontra 

atrás da quadra. Do portão é possível vê-la e a entrada para ela é pelo mesmo portão da escola 

regular. Seguindo à direita do pátio, há um lance de escadas, virando ao lado ficam as entradas 

para a secretaria e a diretoria. Indo à esquerda há os banheiros e o refeitório. 

No primeiro dia de campo cheguei na escola às 08h (as aulas começam às 07h), já que 

por questões pessoais não conseguia chegar as 07:00. Já estava no segundo tempo de aula. A 

diretora encontrava-se no portão e lembrou-se de mim como a pessoa que faria o estágio. 

Perguntei em qual sala a aluna Ana16 que era do nono ano estaria. Ela me deu a direção da sala 

e disse que depois me apresentaria à mediadora da aluna. A sala ficava no segundo andar. Bati 

à porta e perguntei à professora se podia falar com ela e a diretora apareceu na porta e explicou 

quem eu era. A diretora saiu e a professora me explicou que era a primeira vez que trabalhava 

com a aluna. Como ela leciona Ciências, ela me disse que este ano trabalharia sobre átomos e 

que seria um tema muito abstrato para aluna que tem autismo e por isso que o trabalho seria 

feito em conjunto com a sala de recursos. Ela disse que a aluna gostava de copiar e tinha uma 

mediadora que só a acompanhava, não era um apoio escolar.  Entrei na sala junto com a 

professora e ela me apresentou à mediadora17 da aluna. 

Havia mais ou menos 25 alunos na sala. A aluna estava sentada no centro da sala na 

primeira carteira e a mediadora estava ao lado dela. A professora perguntou se eu queria sentar-

me ao lado da aluna e eu disse que não.  Eu não sabia onde deveria me sentar, mas sabia que 

seria totalmente invasivo sentar-me ao lado dela e observá-la de perto. Afinal, mesmo tendo 

dúvidas sobre a minha pesquisa, sabia que queria observar a relação dos alunos da sala com a 

menina e todos os outros tipos de interação. Não apenas me sentar ao lado dela e ficar 

observando. Como a sala estava cheia e a professora pegou uma cadeira para mim em outra 

sala. Coloquei a cadeira perto da parede no final da sala. Uma das alunas ao meu lado perguntou 

                                                 
16 Nome modificado para proteger a identidade da pessoa. 

17 A aluna só tem uma mediadora pois é dito que ela não tem autonomia para ficar sozinha. Foi feito um pedido 

ao NAPES para que ela tivesse esta mediadora. 
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se eu era professora e eu disse que era estudante de Antropologia. Os alunos estavam fazendo 

exercícios do livro em dupla e faziam muito barulho. Somado a isso, o ar-condicionado não 

estava funcionando e estava muito calor na sala. 

Ana estava completamente concentrada no que copiava/fazia. A professora fez a 

chamada, chamou o nome dela e ela levantou o braço sem tirar os olhos do que fazia. A 

mediadora apenas a observava. A professora tirou as dúvidas de alguns alunos e deu visto no 

caderno de alguns. Depois, corrigiu o dever e a aluna continuou concentrada no que fazia. Ela 

deu visto no caderno da aluna e a aula acabou. 

Perguntei à professora se ela sabia qual era a sala do Mateus18. Ela perguntou à outra 

professora que estava no corredor e ela falou qual era a sala. Como não sabia a série nem a 

turma dele, resolvi descer e perguntar. Falaram-me que ele era do segundo ano, fui à secretaria 

perguntar e a secretária não sabia qual Mateus ele era, mas me indicou uma turma. A professora 

que me deu as direções perguntou se eu não tinha achado a sala e eu disse que queria saber a 

turma dele para poder me localizar melhor. Subi as escadas e fui procurar a sala. A sala que me 

indicaram estava vazia, estão segui o corredor até o final e encontrei. Pedi para conversar com 

a professora do lado de fora. Expliquei sobre a minha pesquisa e ela me disse que era professora 

de matemática. Ela me falou onde o aluno estaria sentado. Ele encontrava-se sentado na 

primeira cadeira da fileira em frente à mesa da professora. Sentei-me ao fundo na fileira 

seguinte. A professora perguntou meu nome e falou para a turma que eu iria acompanhar a aula. 

A sala não estava tão cheia e tinha ar-condicionado. 

Já tinha matéria no quadro e a professora começou a explicar. A turma conversava em 

um tom normal enquanto copiava. Chegaram três alunos fazendo barulho e a professora pediu 

que se comportassem porque tinha visita. Mateus copiava a matéria do quadro e prestava 

atenção na explicação da professora. Parecia estar fazendo os exercícios propostos. 

A aula acabou e a professora entregou as carteirinhas, pois eles já podiam ir embora. O 

Mateus veio ao meu encontro e falou algo comigo sobre sair mais cedo, mas não consegui 

entender por causa do barulho. Depois, ele foi embora. Naquele momento em que ele vinha 

falar comigo, senti-me totalmente desconfortável porque não saberia responder a ele caso me 

perguntasse o que eu estava fazendo ali. Senti-me como se estivesse invadindo o espaço dele. 

                                                 
18 Nome modificado para proteger a identidade da pessoa. 
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A professora tinha adiantado a aula para a turma porque a outra professora havia faltado. 

Ela me disse que o Mateus era um aluno tranquilo, mas tinha dificuldade de compreensão e que 

o ideal seria que ele tivesse uma mediadora porque ela sozinha não podia dar apoio só a ele. 

Perguntei se ela sabia qual era a deficiência dele, mas ela não sabia.  Iria procurar a orientadora 

educacional para conversar com ela, mas não a encontrei. Quando estava indo embora, 

perguntei à diretora qual era a “deficiência” do Mateus e ela me respondeu que as pessoas que 

saberiam me informar melhor eram ou a orientadora educacional ou a professora da sala de 

recursos. 

No segundo dia de campo, cheguei à escola e fui para a sala da Ana. Uma aluna me disse 

que o professor de Geografia havia faltado. Perguntei a ela se poderia ficar ali e ela disse que 

sim. Sentei-me no fundo da sala. A Ana encontrava-se no mesmo lugar da semana passada com 

a mediadora ao seu lado. O professor apareceu e desculpou-se pelo atraso. Não sabia se 

continuava sentada ou ia falar com ele, já que das outras vezes encontrei ambas as professoras 

já em sala de aula. Julguei que de qualquer forma teria que ir falar com ele, já que eu era uma 

completa estranha e não tinha cara de aluna de nono ano. Fui falar com ele e este me perguntou 

se eu tinha um fluxograma ou algo parecido para saber o que eu iria fazer ali. Acho que por 

estar tão confusa sobre a minha pesquisa, ela acabava sendo confusa para aqueles que ouviam 

sobre ela. Afinal, não é todos os dias que alguém aparece numa escola para fazer uma 

etnografia. Eu tinha decidido andar com a carta feita pela minha orientadora, pois achava que 

em alguma hora ela seria requisitada e um documento às vezes “diz” mais que uma explicação 

verbal. Eu disse a ele que tinha a carta da minha orientadora e ele falou para eu sentar que 

depois ele a veria. Ele começou a corrigir um dever que tinha passado e a Ana continuava 

copiando do mesmo jeito de antes. Em certo momento, a Ana e a mediadora se levantaram e 

saíram da sala. As coisas de ambas continuaram lá. O professor me apresentou à turma. Disse 

aos alunos que eu faria uma pesquisa na área de educação e iria acompanhar a aula. O professor 

continuou corrigindo os exercícios e explicando o conteúdo. Depois, deu visto nos cadernos. A 

aula já tinha acabado quando a Ana e a mediadora voltaram. A mediadora pediu a carteirinha 

da aluna e falou que iria levá-la para lanchar. O professor continuou conversando com a 

mediadora enquanto a Ana ficou sentada na cadeira balançando os pés. O professor me chamou 

e fui até eles. Ele me perguntou se eu conhecia a mediadora e eu disse que sim, mas ela não se 

lembrava da vez que foi apresentada a mim. 

O professor disse que a mediadora era o meio de comunicação dele com a Ana. Ele disse 

que era difícil dar atenção exclusiva a ela por causa da turma.  A mediadora me disse que era o 
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primeiro ano dela com a aluna e ainda a estava conhecendo. Falou que não tinha recebido 

nenhuma informação sobre ela. Também disse que o trabalho que fazia ali era totalmente 

diferente do trabalho que já tinha feito no Município. Ela não tinha nenhuma responsabilidade 

pedagógica com a aluna, era apenas uma acompanhante. Ela disse que junto com a sala de 

recursos vinha pensando numa forma de integrar a aluna nas aulas e adaptar o conteúdo a 

realidade dela. Ela tinha conversado com o professor de História sobre uma possível maquete 

do bairro, e pensava que seria legal juntar com a matéria de Geografia. 

Quando o professor de Geografia voltou para a conversa, ele disse que vários alunos da 

escola especial (quando o colégio foi desestruturado) vieram para aquela escola, mas não 

tinham um professor mediador. Ele perguntou à mediadora se a Ana havia absorvido algo do 

conteúdo e ela disse que nada. Ela falou com ele sobre a atividade proposta ao professor de 

História para que fosse feita em conjunto com a disciplina de Geografia. 

No terceiro dia de campo, uma terça-feira, decidi ir à sala de recursos. Perguntei se a 

professora de recursos estava e como ela não tinha chegado ainda, fiquei esperando no pátio. 

Quando ela chegou, perguntou se era eu que queria falar com ela e eu disse que sim. Expliquei 

sobre a minha pesquisa e ela me disse que não havia tido uma boa experiência com alunos da 

minha universidade, mas deixou que eu observasse a sua aula. A sala de recursos ficava no 

terceiro andar. É uma sala comum com uma mesa redonda perto do quadro, dois armários e 

materiais que ficam espalhados em cima de pequenas mesas. Antes de chamar a aluna, ela me 

perguntou mais uma vez sobre a minha pesquisa. 

Quanto mais eu respondia sobre a minha pesquisa para aqueles que perguntavam, mas 

confusa eu ficava sobre o que eu realmente queria abordar. Percebi que minha motivação inicial 

era entender qual era a perspectiva escolar para os alunos com deficiência nas escolas públicas. 

Quando eles eram incluídos nestas, o que as escolas esperavam deles? A minha indagação 

inicial estava completamente ligada a saber se esses alunos aprendiam as mesmas coisas que os 

outros e o que acontecia se eles não conseguissem adquirir os conhecimentos necessários para 

passar de série? Percebi posteriormente que uma escola não se trata apenas de adquirir 

conhecimentos de história, geografia, ciências, matemática, entre outras matérias. Percebi que 

a escola é um espaço para se adquirir qualquer tipo de conhecimento e que sua vocação natural 

é produzir a socialização que vai ser cobrada no mundo adulto. 

Ana e sua mediadora chegaram e sentaram-se à mesa junto com a professora da sala de 

recursos. Eu fiquei sentada numa cadeira perto da janela. Outra vez senti que estava invadindo 
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o espaço da aluna. A mediadora conversou com a professora sobre a aluna. A professora 

começou perguntando a aluna se ela sabia qual era o dia. Ela trabalhou um texto sobre 

borboletas. O trabalho feito era a partir do texto, mas a professora fazia perguntas que 

envolviam o ambiente a sua volta. Pediu para ela ler o texto e tentava tratar o conceito de 

quantidade a partir do texto sobre borboletas. Desenhou quatro borboletas e pediu que a aluna 

pintasse. A mediadora também participava da aula. A aula durou uma hora e assim que acabou, 

a aluna foi embora, pois às terças fazia terapia. 

Depois da aula, conversei um pouco com a professora da sala de recursos. A aluna tem 

18 anos e estudava há três anos na escola. Ela já tinha tido outra mediadora antes e a professora 

da sala de recursos trabalhava com ela desde o ano anterior. A sala de recursos é um 

complemento ao trabalho feito em sala de aula. A professora da sala de recursos dá sugestões 

aos professores, mas não é o seu papel cobrá-los. Perguntei sobre a participação familiar da Ana 

e do Mateus, e ela me disse que não havia uma parceria entre as famílias e a sala de recurso por 

decisões das próprias famílias. Mas, ela me contou um caso no qual a participação familiar 

ajudou muito no processo de aprendizagem do aluno. A família do aluno era muito participativa 

nas questões escolares e dialogava diretamente com a escola. 

A partir dali, percebi que o trabalho da sala de recursos não era trabalhar os conteúdos 

da sala de aula. Afinal, seria impossível que a professora da sala de recursos oferecesse apoio 

escolar de todas as matérias e repassasse todos os conteúdos com a aluna. O trabalho da sala de 

recurso era um trabalho que ao mesmo tempo que trabalhava conceitos escolares – não 

necessariamente conceitos que a aluna estava estudando – trabalha conceitos diversos sobre o 

mundo ao redor da aluna. 

Na segunda vez que fui à sala de recursos, a professora dava aula para uma aluna do 

Ensino Médio de outra escola que tinha problemas em ler e escrever. A professora trabalhava 

fonemas com a aluna e mostrou a ela que uma forma de reproduzir fonemas seria ouvi-los 

atentamente através de uma música. De início a aluna ficou um pouco desconfortável com a 

minha presença, mas depois não se importou mais. Ao acabar a “aula”, a professora deu como 

atividade para a aluna, ouvir uma música, escrevê-la e depois lê-la. 

Anteriormente, quando acompanhei outra aula de Ciências na turma da Ana, tive a 

oportunidade de conversar melhor com a professora. Perguntei qual era o método de avaliação 

da aluna e ela disse que era complicado. Ela me disse que não se sentia bem com isso e foi até 

conversar com a diretora sobre a questão de que não sabia como avaliá-la. Como naquela 
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semana era a semana do meio ambiente, ela pesquisou uma atividade para a aluna e entregou à 

diretora para que a aluna a fizesse na sala de recursos. Ela achou que a atividade que entregou 

era um pouco infantil, mas não sabia o quanto podia exigir. Ela disse que iria esperar um 

feedback da sala de recursos, mas que mesmo assim sentia que não estava participando 

diretamente do processo.   

Depois que a aluna da outra escola saiu, a Ana chegou. A professora da sala de recursos 

pegou a atividade que a professora de Ciências havia entregue à diretora. A mediadora 

comentou sobre um professor que era muito atencioso com a aluna e sempre trazia atividades 

para ela fazer durante a aula, descobri depois que esse era o professor de Matemática. A 

atividade de Ciências consistia em folhas para pintar (não sei se havia perguntas). A professora 

da sala de recursos fez perguntas para a Ana que envolvia o tema, às vezes a aluna errava, mas 

a professora sempre contornava a situação de uma forma tranquila. Usava a participação da 

mediadora e até a minha. Depois pediu que a aluna escrevesse palavras chaves sobre o tema, 

sempre a auxiliando. Mas, a aluna escrevia as palavras sozinha sem que a professora soletrasse 

e conseguia ler também. Depois, ela pegou a folha com os desenhos, ajudou a aluna a identificá-

los e depois pediu que ela pintasse. A aluna gosta muito de pintar. 

No meu quarto dia de campo, pretendia observar mais uma vez um dos alunos durante 

a aula. Quando cheguei, encontrei a orientadora educacional. Achei que seria uma boa ideia 

conversar com ela porque até então não tinha tido a oportunidade. Enquanto a aguardava 

resolver algumas coisas, vi o professor de geografia no pátio. Ele me cumprimentou e perguntou 

se eu não era a estagiária. Expliquei mais uma vez sobre a minha pesquisa a ele e que depois 

que conversasse com a orientadora iria assistir a aula na sala do Mateus. Ele me disse que se eu 

precisasse de ajuda, era só pedir. 

Chegando à sala da orientadora, expliquei a ela sobre o meu trabalho e a motivação para 

fazê-lo. Optei por fazer perguntas sobre as quais eu estava curiosa. Tanto a Ana quanto o Mateus 

vieram da escola especial que se localizava atrás daquela. Perguntei se o processo para pedir 

um mediador foi difícil e ela me disse que era preciso escrever por que a aluna precisava de um 

mediador e que também era preciso o relato de outras pessoas do ambiente escolar. Ela também 

me disse que há um trabalho conjunto entre os professores, a sala de recurso e a orientação 

educacional. 

Sobre as relações sociais dos alunos, notei que o Mateus se relacionava muito bem com 

funcionários e colegas de turma. Quando conversei com a orientadora educacional e com a 
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professora de Ciências, – ela já havia dado aula para ele – elas me disseram que socialmente 

ele era bem desenvolto. Em relação às atividades de sala, ele tentava se esquivar daquelas que 

tinha dificuldade. A professora de recursos disse que ele queria fazer teatro. Uma vez, quando 

cheguei e o portão estava trancado porque os alunos só podiam entrar no segundo tempo, ele 

conversava com os colegas de turma e já o vi ir embora com um desses colegas. Ele estava com 

um jornal e um dos alunos o cumprimentou e pegou o jornal para ler. A diretora abriu o portão 

e pegou as carteirinhas dos alunos que chegaram. Alguns ficaram no pátio, outros foram para 

as aulas. 

Resolvi subir e vi no quadro de horários que a turma do Mateus estava tendo aula de 

Espanhol. Mateus passou pelo corredor e uma pessoa o cumprimentou. Eu ia para a sala dele, 

não sabia onde era, mas achei que o seguir pelo corredor não seria uma boa ideia. Então, desci 

e fui perguntar onde era a sala. 

Quando cheguei, a professora de Espanhol estava lá. Pedi para que ela viesse até a porta, 

expliquei quem eu era e perguntei se podia assistir a sua aula. No primeiro momento, ela não 

entendeu o que eu falei, mas depois associou ao Mateus e me deixou entrar. Tinha matéria 

escrita no quadro e mais ou menos 10 alunos. Sentei-me no final da sala, na fileira perto da 

porta. Os alunos tinham uma folha de exercício que estavam fazendo mais o dever no quadro 

que era para ser copiado. Mateus copiava do quadro e vez ou outra perguntava algo a professora. 

Ele estava sentado na primeira cadeira da frente e um dos alunos falou que tinha algo no seu 

rosto e ele limpou. A professora deu visto nos cadernos e alguns alunos entregaram a atividade 

da folha. Um aluno perguntou ao Mateus se ele tinha ficado em recuperação em Física e 

Matemática (aulas do dia). Ele disse que não tinha ficado em Matemática, e disse que não 

acreditava que tinha ficado em Física. Como a aula terminou, a professora saiu de sala. O 

Mateus e mais uma aluna continuaram copiando do quadro. 

No próximo dia de campo, resolvi acompanhar mais uma vez a aula da Ana. Estava 

ocorrendo a aula de Ciências e bati à porta e perguntei à professora se podia assistir a aula. Ela 

lembrava um pouco de mim. Sentei-me no final da sala.  Ana estava sentada no mesmo lugar 

de sempre com sua mediadora ao lado. Copiava algo no caderno. Havia um exercício no quadro 

e os alunos faziam enquanto conversavam e brincavam. A professora saiu por um momento de 

sala e a turma continuou do mesmo jeito. Depois de um momento, Ana encostou a cabeça na 

cadeira e dormiu. Uma aluna passou perto da mesa e a viu dormindo. Quando voltou, olhou de 

novo, mas não fez nenhum comentário. Quando a professora chegou, começou a corrigir o 
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exercício. A mediadora olhou para a menina, a acordou e a levou para fora de sala. A aula 

continuou e quando a aluna voltou, continuou a copiar. A professora passou mais duas questões 

no quadro. Quando a aula acabou, a professora resolveu cantar parabéns para uma aluna que 

fazia aniversário. A mediadora da menina também bateu palmas, mas Ana continuou 

concentrada no que copiava. A professora perguntou se eu iria para outra sala com ela, mas eu 

disse que continuaria ali. 

O professor de Geografia chegou e cumprimentou a Ana. Ele não tinha notado a minha 

presença. Pediu que dois alunos fossem buscar os livros.  Quando me notou, veio me 

cumprimentar e perguntou como ia a minha pesquisa. A aluna continuava copiando do quadro 

e ele perguntou a ela se podia apagar a primeira parte. Começou a escrever no quadro e falou 

que os alunos que estivessem sem livro, deveriam sentar com quem tivesse. Antes de começar 

a explicação, pediu a alguns alunos que estavam mexendo no celular que os guardasse. Uma 

aluna em questão estava discordando bastante do que o professor dizia e começou a rebater. O 

professor veio até mim e pediu desculpas pelo comportamento da aluna. Eu disse que estava 

tudo bem. 

O professor perguntou à aluna se podia apagar a terceira parte do quadro e Ana disse 

que sim. Ele escreveu algumas questões no quadro e depois, veio até mim e perguntou quais 

eram as minhas horas. Falei que estava lá só às sextas e ele me perguntou se eu consegui fazer 

todas as minhas horas nas sextas e eu disse que não era um estágio, e sim um trabalho de campo 

o que eu estava fazendo. Aí, ele lembrou que era sobre a Ana. Explicou-me que o tempo de 

aprendizado dela era diferente dos outros. Falou que se a turma tivesse uns dez alunos, talvez 

fosse possível dar uma melhor atenção a ela. A aluna continuou copiando até que terminou. Ela 

colocou a mochila e a mediadora pegou a sua bolsa. A mediadora disse ao professor que iria 

levá-la para lanchar. Continuei mais um pouco na sala, e depois agradeci ao professor por me 

deixar assistir.  A caminho da saída, encontrei Mateus conversando com uma funcionária da 

limpeza da escola. 

A minha experiência etnográfica não durou o tanto quanto queria por questões pessoais 

e por um incômodo que eu tinha. A todo momento, sentia como se estivesse invadindo o espaço 

da Ana e do Mateus. Para mim, não era natural e muito menos certo observá-los por conta das 

suas “deficiências”. Queria muito sentar e conversar com eles sobre as suas perspectivas, suas 

visões e suas experiências. Infelizmente não me senti confortável para fazer isso. 
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Não posso estabelecer algumas conclusões, que anteriormente gostaria de fazer, pois 

não tive tempo suficiente para chegar a elas. Entretanto, este primeiro contato permitiu-me 

enxergar questões que antes não enxergava por estar do outro lado do processo. 

A primeira delas é a de que o processo de inclusão não é um processo único que se dará 

da mesma forma para os envolvidos. De início, era uma questão que eu já deveria ter pensado, 

visto que a inclusão tratava de grupos diferentes de pessoas e de grupos com demandas 

diferentes. Porém, enxergar isso não é tão fácil quanto parece. A própria ideia de inclusão dá 

um sentido de unidade, de algo que será aplicado da mesma forma. Todavia, cada escola pode 

apresentar uma forma de encarar o processo. Na escola que observei, o processo se deu de uma 

forma para o Mateus e de uma forma diferente para Ana, mas gostaria de deixar registrado que 

só porque este processo se deu de forma diferente enquanto eu observava, não quer dizer que 

antes ou depois do tempo que eu observei o processo não tenha se dado de forma igual. 

A segunda questão diz respeito à minha própria pesquisa. Quando pensei em analisar o 

tema, não sabia exatamente sobre qual parte queria me aprofundar. Primeiro, como já 

mencionei, o que mais me interessava era saber o que a escola esperava pedagogicamente 

desses alunos. Mas, o que a escola pensava sobre esses alunos não iria diferir do que a escola 

espera dos outros. Afinal, do ponto de vista pedagógico escolar – mesmo que isso não seja 

explícito – se espera que os alunos consigam adquirir os conhecimentos necessários para viver 

em sociedade. Compreendi que na realidade o que me interessava eram as relações sociais que 

as pessoas com deficiência tinham com os outros alunos, com os professores e demais 

funcionários da escola. Ansiava por interações parecidas com as que tive oportunidade de ver 

na APAE (Associação de Pais e Amigos Especiais) de Niterói, onde pessoas com deficiência se 

relacionam entre e si e com os outros – mas não pautados por suas “deficiências”, pois elas não 

estavam no centro das atenções – de forma totalmente natural. Confesso que ver a forma como 

o Mateus se relacionava com as pessoas da escola me deixou feliz por ver que o processo 

inclusivo pode ser efetivo e que as relações sociais que ele constrói na escola, o ajudarão quando 

for construí-las em sociedade. Não estou dizendo que a sociedade terá a mesma receptividade 

que a escola, mas que a experiência prévia adquirida na escola o permitirá entender que a sua 

identidade não precisa ser anulada em função dos outros. Por outro lado, a interação da Ana 

com os outros me mostrou que ainda há um grande caminho a ser percorrido para garantir a 

efetiva participação de alunos com deficiência nas escolas. É preciso promover um espaço para 

se discutir as questões que impedem a promoção de suas relações sociais com os outros e 

instituir práticas que mudem este quadro. 
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Outra questão que me surgiu diz respeito às críticas prévias que eu tinha ao sistema 

educacional. Sempre que pensava na inclusão nas escolas, acreditava que aqueles que deveriam 

promover esta inclusão não o faziam por um simples capricho. Entretanto, a partir das minhas 

experiências, entendi que não é bem isso o que acontece. A realidade das escolas públicas é 

diferente daquela proposta por lei. É impossível praticar a inclusão se não se oferecem os 

recursos necessários para isso. O que existe são salas de aulas lotadas e escolas tão antigas que 

não apresentam estruturas para receber esses alunos. Isso, entretanto, não exclui a 

responsabilidade que os agentes escolares devem ter com esses alunos. É necessário promover 

ações para viabilizar a permanência de pessoas com deficiência nas escolas, e não apenas 

colocá-los lá e esperar que a escola encontre formas de ajudar cada aluno com diferentes 

particularidades. Também é preciso uma conscientização da responsabilidade que o meio 

escolar tem com pessoas com deficiência. 

 

EDUCAÇÃO DIVERSA 

 Quando pensei pela primeira vez no conceito de Educação Diversa foi porque queria 

encontrar um termo oposto à Educação Inclusiva. Quando falo em oposto, não estou pensando 

numa perspectiva exclusiva, mas numa perspectiva substitutiva. A palavra inclusão sempre me 

incomodou por me trazer a ideia de que as pessoas com deficiência nunca fizeram parte da 

sociedade e que a partir da instauração deste processo elas passariam a ser incluídas na 

sociedade. 

 A Educação Inclusiva surge como um esforço, a meu ver, de juntar a Educação Comum 

e a Educação Especial. Entretanto, as duas ainda coexistem: ainda é muito recorrente o uso do 

termo Educação Especial para se referir à educação recebida por pessoas com deficiência. Mas, 

se todos temos direito à Educação, por que existem diferentes tipos de educação que serão 

aplicados? Além disso, o termo Educação Inclusiva também surge como alternativo do termo 

Educação Especial. Ele tenta quebrar a ideia de que existe uma educação diferenciada e 

apresenta a ideia de uma educação que incluí as pessoas com deficiência. 

 Durante a minha tentativa de construção de um termo substitutivo ao de Educação 

Inclusiva, pensava num termo que não trouxesse uma atenção específica assim como o termo 

inclusão. Pensava em um termo que abraçasse a todos e as suas diferenças. Foi então que surgiu 

a ideia do termo Diversa. Com este termo, pretendia pensar numa educação que traria a ideia 

de uma educação aplicável a todos que não se sentiam contemplados pelo sistema educacional. 



40 

 

 A grande questão se deu, entretanto, quando ao iniciar a minha pesquisa ansiava por 

colocar todos os problemas do processo de inclusão e não entender as dificuldades que o 

processo encontra. Meu objetivo era apenas criticá-lo por já ter opiniões pré-formadas sobre 

ele. Porém, no decorrer do meu trabalho de campo, percebi que seria muito pretensioso da 

minha parte querer não só substituir um termo pelo outro, mas também propor uma nova forma 

de educação. 

 Durante a minha experiência, notei que o processo de inclusão tinha seus problemas, 

mas também notei que tinha um esforço – mesmo que implícito – para que ele acontecesse. 

Acompanhar as aulas na sala de recurso permitiu-me ver que havia a apresentação de métodos 

alternativos de aprendizagem utilizando-se métodos diferentes daqueles padrões da sala de aula. 

Estes métodos tinham como objetivo apresentar ao aluno formas de ver a realidade ao seu redor 

através também de suas perspectivas. Ao mesmo tempo, percebi que ver esses alunos em sala 

de aula, faz parte do esforço de mantê-los em sala de aula com os outros alunos para que eles 

tenham as mesmas experiências e se relacionem entre si.   

 O processo de inclusão é problemático pela sua essência em si, pela forma como ele 

pretende apenas “jogar” pessoas com deficiência em salas de aulas regulares e por não 

apresentar formas para efetivar essa “inclusão”. Entretanto, foi um processo necessário. Não 

que pessoas com deficiência não frequentassem as escolas antes do processo de inclusão, mas 

ele proporcionou que muitas dessas pessoas fossem aceitas. Muitas escolas não aceitavam 

pessoas com deficiência, o que fazia com que pessoas com deficiência ficassem fora de sala de 

aula e consequentemente sem acesso à educação. Obrigar escolas a aceitar pessoas com 

deficiência, é obrigá-las a enxergar a existência desses alunos. É permitir que através da 

presença dessas pessoas, seja possível a discussão do seu lugar e dos seus direitos. 

 A partir deste momento, começo a pensar na Educação Diversa como uma alternativa 

futura à Educação Inclusiva. O modelo inclusivo ainda carece de muitos ajustes, discussões, 

tentativas de melhoramento e de mais políticas públicas. Falo de uma alternativa futura, pois 

acredito que o processo de inclusão ainda passará por diversos questionamentos sobre a sua 

efetividade e que, posteriormente, será necessário um novo modelo mais eficaz. Este modelo, 

provavelmente, não será chamado de Educação Diversa. Entretanto, espero que o modelo 

posterior ao modelo inclusivo se importe em dar espaço às pessoas com deficiência e mostrar à 

elas que não precisam ser incluídas, pois elas fazem parte da sociedade e é a sociedade que 

precisa aceitá-las e não elas que precisam aceitar as normas da sociedade. Também espero que 
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o próximo modelo seja um modelo que dê mais voz às pessoas com deficiência para que elas 

escolham o que é melhor para si. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A minha experiência pessoal fez com que eu almejasse pesquisar sobre o tema da 

inclusão. Talvez se eu não tivesse esta experiência, não pensasse sobre o tema. O meu esforço 

em apresentar este tema tem por objetivo fazer com que os campos sociológico e antropológico 

de conhecimento pensem sobre o assunto. O tema da inclusão é muito pesquisado pela 

Educação, as pessoas com deficiência são pesquisadas pela Psicologia, Educação, Medicina, 

mas este tema é muito escasso na Antropologia. É necessário voltar a atenção para este tema, 

já que as pessoas com deficiência fazem parte dos grupos ignorados e discriminados pela 

sociedade. 

 Os movimentos de pessoas com deficiência são muito pequenos e muito pouco 

visibilizados. Quando se faz o recorte para pessoas com deficiência intelectual então, o número 

é ainda menor. O termo capacitismo é muito recente, pois até então nem se tinha uma forma de 

caracterizar as discriminações sofridas pelas pessoas com deficiência. Infelizmente é necessário 

expor as dores e sofrimentos dessas pessoas para que sua presença seja sentida. 

Apesar das escolas públicas brasileiras não terem todos os recursos necessários para a 

permanência de crianças com deficiência nas escolas, o número de alunos com deficiência em 

escolas públicas regulares cresceu e a entrada desses alunos em escolas regulares promove a 

diversidade.  Os diferentes processos de dor e sofrimento que as pessoas com deficiência e suas 

famílias passaram proporcionou, de certa forma, que alguns obstáculos fossem aos poucos 

ultrapassados. Antes, os alunos com deficiência estudavam em escolas especiais e quando 

tentavam ser matriculados em escolas regulares tinham suas matrículas negadas. Hoje, a lei 

assegura a entrada destes alunos nas escolas – mesmo que não apresente práticas que viabilizem 

a sua permanência – o que faz com que estas pessoas passem a frequentar espaços que antes 

eram tidos como “não pertencentes” a elas. 

É a partir da presença de pessoas com deficiência nas escolas que é possível reafirmar 

os seus lugares na sociedade. É a partir daí que surgem as discussões sobre como as escolas não 

estão preparadas para recebê-los e que surge a necessidade de se pensar no que fazer para 

melhorar as condições dessas pessoas nas escolas. Surge também a luta pela permanência dessas 

pessoas e que as suas vozes e de suas famílias sejam ouvidas. A partir destas lutas que começam 
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no âmbito escolar, começa a se discutir o lugar das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho e na sociedade. É preciso abrir espaço para o tema, para que a sociedade saiba que 

pessoas com deficiência existem, que elas têm os seus direitos e que uma sociedade capacitista 

não vai impedi-las de assegurar o seu lugar na sociedade. 
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