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RESUMO 
Essa pesquisa teve por objetivo relatar e refletir sobre uma experiência vivida pela 
autora deste Trabalho de Conclusão de Curso durante dois anos como tutora de 
uma jovem na época com 12 anos de idade com sérios comprometimentos físico e 
intelectual, aluna de um estabelecimento particular de ensino no município de 
Londrina/PR. Para o desenvolvimento do estudo de caso em tela, apresentamos o 
sujeito da pesquisa, para que o leitor possa compreender não somente de quem 
estamos falando, como também apreender a forma precária do processo de inclusão 
vivenciado no estabelecimento de ensino, locus desta observação. Ao 
apresentarmos as proposições pedagógicas ofertadas pela escola, convidamos os 
leitores a (re) pensar de forma crítica sobre as ações desenvolvidas neste 
estabelecimento de ensino, nomeado como escola inclusiva. As observações e 
intervenções efetivadas pela autora/tutora desta pesquisa possibilitaram uma 
discussão sobre o processo de infantilização e o debate urgente sobre o direito da 
pessoa que apresenta algum tipo de deficiência, no caso específico, de uma jovem e 
o seu direito de amadurecer e viver como qualquer outro jovem cidadão, as fases da 
vida. Neste convocamos autores como AMARAL, FERRERIRA, MAFEZOLLI dentre 
outros para enriquecer ainda mais a discussão pautando-a em seus pensamentos e 
experiências. Concluímos sobre a necessidade de um redimensionamento sobre o 
que estamos entendendo por inclusão e as proposições para sua real efetivação, no 
intuito de estimular a partir deste estudo, outros que possam suscitar discussões 
sobre o assunto.     
 
Palavras-chave: Inclusão, Educação, Processo de Infantilização. 
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1- INTRODUÇÃO 

A discussão sobre inclusão tem sido amplamente abordada na atualidade, 

tendo sido objeto de estudo expresso em produções acadêmicas (artigos, 

dissertações, teses) que buscam compreender os modos de conceber e agir frente 

às diferenças, importando a este estudo, as deficiências.  

Nessa perspectiva o trabalho em tela objetiva apresentar a partir de um 

estudo de caso, os complexos dilemas, proposições e dificuldades enfrentadas por 

uma jovem em seu processo de inserção num estabelecimento regular de ensino 

(particular) e a instauração por parte deste, de uma realidade inclusiva.  

Assim, o estudo de caso se remete ao cotidiano escolar de uma jovem que no 

momento desta pesquisa, estava com 12 anos de idade com sérios 

comprometimentos físico e cognitivo contando para tanto, com uma equipe 

multidisciplinar, composta tanto por médicos, como fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, neurologistas e o acompanhamento por mim prestado, que nomeamos 

neste estudo, como tutoria, este financiado pela família da jovem. 

Para o desenvolvimento deste estudo, optamos em apresentá-lo da seguinte 

forma: o primeiro capítulo versará sobre o processo de acompanhamento da jovem 

no estabelecimento de ensino e suas vivências. No segundo apresentaremos o 

sujeito da pesquisa, com suas especificidades, mas, sobretudo, pela possibilidade 

de a partir de um estudo de caso, contribuir para uma discussão mais ampliada 

sobre a urgência daquilo que comumente nomeamos de inclusão.  Finalizando e 

tendo como parâmetro as discussões anteriores, apresentaremos algumas 

passagens coletadas nas observações acerca do processo de infantilização frente à 

deficiência.  
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2- Cap. I Relato de uma experiência: algumas observações sobre a 

metodologia 

O tema deste Trabalho de Conclusão de Curso nasceu no momento da 

entrevista de um estágio remunerado, por ocasião do Curso de Pedagogia.  

Esse momento foi marcado pela recepção de uma representante da parte 

pedagógica da escola e outro da parte administrativa. A conversa inicial foi amistosa, 

tendo sido apresentada a demanda de acompanhamento de uma aluna que 

apresentava necessidades educacionais especiais, nomeada pelos representantes 

da escola, como uma “menina doce e meiga, comunicativa e de fácil 

relacionamento”.  

A princípio a relação de trabalho apresentada pela representante pedagógica, 

não foi clara, tendo sido expressa com as seguintes palavras: “precisamos de 

alguém que cuide da menina”.  

Logo aceito os termos de acompanhamento no período de aula, o que 

implicava levar a jovem “cadeirante” ao banheiro, ajudá-la no seu horário de lanche, 

repassar o conteúdo desenvolvido em sala, enfim, tendo sido neste momento 

delegado o processo de inclusão da jovem neste estabelecimento de ensino, para a 

figura da tutora.  

Ao conhecer a jovem, deparei-me com uma pré-adolescente na época com 12 

anos de idade, o que me causou certa surpresa, tendo em vista que até aquele 

momento a aluna foi significada como criança.  

Fui apresentada à mãe da jovem como um produto, sendo supervalorizada 

por uma equipe que havia me conhecido no dia anterior; o que me fez refletir, que a 

escola pautada por uma lógica mercadológica, não poderia perder sua cliente. Em 

menos de vinte minutos, estava na sala de aula sentada ao lado da jovem que mal 

sabia o primeiro nome. 

 Como estudante de Pedagogia do terceiro ano na época, nunca havia antes 

entrado em uma sala de aula no papel de uma auxiliar. Neste ponto me questionei 

como podiam colocar o processo de aprendizado de uma jovem nas mãos de quem 
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não tinha nenhuma experiência? No entanto, a jovem estava em um 

estabelecimento que se auto definia inclusivo, com os responsáveis (pai e mãe) 

pagando a mensalidade, e a escola cumprindo o seu papel. Será isso o que 

realmente configura uma educação na perspectiva inclusiva?  

A convivência fez com que a rotina fosse menos constrangedora, afinal, uma 

jovem que têm necessidades educacionais especiais também vai ao banheiro, come 

e gosta de brincar, apresenta dificuldades em alguns conteúdos, avanços em outros, 

em suma: um aluno que apresenta especificidades, possibilidades, limitações.   

 A escola locus deste estudo oferecia algumas adaptações em termos de 

acessibilidade contendo elevador e um banheiro que comportava a cadeira de rodas, 

mas, o que me preocupava era o que estava sendo oferecido a esta jovem, em 

termos de acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade; uma vez que 

não havia currículo adaptado, orientações sobre quais eram as minhas atribuições, 

demonstrando um despreparo de uma rede de ensino que abre suas portas para a 

inclusão.  

Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de 
instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia intérprete, bem como de 
monitor ou cuidador aos alunos com necessidade de apoio nas 
atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outras que 
exijam auxílio constante no cotidiano escolar. (Política Nacional De 
Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva 2008) 

 
 

As matérias mais cobradas de modo geral (Língua Portuguesa e Matemática) 

eram apresentadas à jovem de forma separada dos demais alunos da sala, não 

havendo também por parte da equipe pedagógica nenhuma orientação antecipada 

do que deveria ser discutido com a aluna, sendo solicitado apenas que fosse 

repassado separado da turma, descumprindo então o que diz na Lei de Diretrizes e 

Bases de 1996 em seu Art. 59. 

 

Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específica, para atender às suas necessidades. (Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996.) 
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 O que não seria cabível a uma estagiária, teve de ser improvisado pela 

própria, tendo sido pelos conhecimentos trazidos pelo curso de Pedagogia, a 

proposição de ações que visavam analisar os conhecimentos prévios da aluna para 

posterior apresentação de novos conhecimentos e continuação do que já sabia. 

Para minha decepção constatei que nada ou quase nada foi apresentado para a 

aluna, desconsiderando um dos aspectos essenciais para o processo de inclusão, a 

saber: o sucesso em sua escolarização. 

Após esta constatação, iniciei sem nenhuma orientação da equipe 

pedagógica, um trabalho de estímulos a aprendizagens novas, considerando que a 

aluna estava no quarto ano do ciclo de nove anos.  

Em meados do primeiro bimestre surgiu a primeira cobrança, vindo então, da 

equipe pedagógica, que solicitava uma avaliação bimestral da aluna; cobrança esta 

que jamais supus que seria responsabilidade de uma auxiliar, uma vez que se 

tratava de uma instituição de ensino de alto padrão, de nível particular, que em suas 

propagandas apresentava-se como instituição de ensino preparada para receber 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, parecendo 

desconhecer a necessidade de adaptações curriculares.  

  

A diferenciação do currículo é uma tarefa da escola no seu todo. É a 
coesão do coletivo “escola” que pode incentivar a confiança para 
desenvolver projetos inovadores e que permite ao professor assumir 
riscos. (RODRIGUES, 2006, p.10) 

 
 

Pensando na necessidade apontada pelo autor acima citado, elaboramos, eu 

junto à professora regente de sala, um esboço de currículo adaptado. Vale salientar 

que a professora regente também não tinha experiência com alunos com 

necessidades educacionais especiais, apresentando boa vontade em ajudar; mas 

não podemos considerar o aprendizado de um ser humano numa perspectiva cristã 

e paternalista, e sim com compromisso pedagógico.  
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Deste modo, inferimos que as proposições acerca do respeito à diversidade, 

mais especificamente a este trabalho, às pessoas que apresentam alguma 

deficiência, podem contraditoriamente aquilo que tem sido expresso nas leis, estar 

sendo ofertado de forma a maquiar ou como elegemos para nomear, como disfarce 

da inclusão.  

A inclusão é precária e perversa porque o que se busca é a inserção 
na sociedade que exclui, o que se reivindica é aquilo que reproduz e 
conforma a sociedade atual. (MELETTI, 2009, p.2)  

 

Nesta direção, as escolas abrem suas portas para receberem alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais com um suposto “acolhimento” 

nomeado de inclusão, esquecendo-se que: 

 

§ 2o  O atendimento educacional especializado deve integrar a 
proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e 
ser realizado em articulação com as demais políticas públicas. 
Art. 2o  São objetivos do atendimento educacional especializado. 
I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no 
ensino regular aos alunos referidos no art. 1º; 
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no 
ensino regular; 
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos 
que eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais 
níveis de ensino. (DECRETO Nº 6.571, DE 17 DE SETEMBRO DE 
2008. ). 

 
 

Os sujeitos matriculados que apresentam necessidades educacionais 

especiais, sejam estas temporárias ou permanentes, possuem os mesmos direitos 

que os demais alunos.  

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo 
às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos. 
(MEC/SEESP, 2001) 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.571-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.571-2008?OpenDocument
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A citação acima demonstra a necessidade dos sistemas de ensino se 

reorganizar para atender e ofertar com condições dignas à diversidade humana, esta 

assumida neste trabalho, não como exceção, mas como condição própria do 

humano. 

No capitulo seguinte, apresentaremos o sujeito da pesquisa, com suas 

especificidades, mas, sobretudo, pela possibilidade de a partir de um estudo de 

caso, contribuir para uma discussão mais ampliada sobre a urgência daquilo que 

comumente nomeamos de inclusão.    
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3- Cap. II - Sujeito da pesquisa 

Esta pesquisa assume a abordagem qualitativa por se assentar sobre a 

interpretação e compreensão da realidade social, sendo utilizada com frequência 

para responder aos problemas levantados nas pesquisas sociais.  

Segundo Vergara (2008) a abordagem qualitativa predomina aspectos 

relacionados à subjetividade, voltados para a visão individual dos sujeitos 

envolvidos, cujos resultados não são passíveis de generalização.  

Como método para atingir uma aproximação da realidade social, mais 

especificamente a discussão atual sobre o processo de inclusão escolar, utilizamos 

o método de estudo de caso, que segundo Chizzotti (2006): 

 
 É um método de investigação qualitativa, que aprofunda a ideia  de  
que se pretende chegar ao “quê” e o “quanto” pela compreensão do 
“como”. Consiste na observação detalhada de um contexto ou 
indivíduo e de um acontecimento específico. Os estudos de caso têm 
em comum a dedicação ao conhecimento e  descrição do 
idiossincrático e específico como legítimo em si mesmo (CHIZZOTTI, 
2006, p.46).  
 
 

Assim, vale destacar que o sujeito de nossa pesquisa é uma jovem de 14 

anos, nascida no Estado de São Paulo, hoje residente em Londrina e estudante de 

uma instituição particular de ensino de alto padrão, por ser esta uma adolescente 

vamos preservar sua identidade, sendo esta nomeada com pseudomio Cristiane.  

No momento de sua chegada à escola, apresentou um laudo médico 

nomeado como “pré-termo”, nascimento antes do tempo final de gestação; gestação 

esta que durou 26 semanas. Seu nascimento foi natural (parto normal), com peso ao 

nascer de 840 gramas, medindo 32 centímetros. Após o nascimento foi 

encaminhada a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) neonatal, permanecendo por 

30 dias entubada. 

Como consequência de um “pré-termo” seu diagnóstico inicial constatou 

imaturidade de órgãos, causando displasia tronco pulmonar o que a fez ficar por oito 

dias respirando com auxílio de máquinas, tendo apresentado neste período, anemia 
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e vários episódios de apnéia, passando também por cirurgia corretiva do coração 

(sopro) e uso de medicamentos para tratar e evitar convulsões, tendo sido esse 

quadro clinico o responsável pelos danos cerebrais.  

Além destas intervenções, Cristiane submeteu-se a tratamentos com 

fonoaudiólogas aos sete meses de idade, pois apresentava dificuldades ao se 

alimentar, sensibilidade para mamar e comer. 

Sua fala se iniciou aos dois anos de idade, e a dificuldade de fala presente 

ainda hoje tem um diagnostico impreciso, aventando-se ser uma das seqüelas de 

seu quadro de hemorragia peri intra-ventricular ocorrido após 15 dias de vida.  

  Iniciou um tratamento na Associação de Assistência à Criança Deficiente 

(AACD) com três anos de idade, lugar este que permitiu maiores informações sobre 

o inicio de sua vida escolar, tratamento, e equipamentos que ajudariam seu 

desenvolvimento e maior independência para sua vida. Sua trajetória escolar iniciou 

aos quatro anos de idade, no Estado de São Paulo, cidade onde morava na época, 

em uma escola especial, permanecendo lá durante três anos. 

  A família mudou-se para o Estado do Paraná e a jovem foi matriculada em 

uma instituição de ensino regular, que possuía uma sala especial. A jovem 

freqüentou esse espaço durante um ano e meio sendo transferida por indicação da 

diretora do estabelecimento para uma turma do pré-primário. 

A mudança de sala foi significativa para o seu desenvolvimento, uma vez que 

a classe especial que freqüentava possuía crianças com dificuldades mais 

complexas que a dela, e estar em uma sala regular poderia permitir maiores chances 

de desenvolvimento. A jovem permaneceu no estabelecimento escolar supracitado 

até o ano de 2008. 

Sua alfabetização ocorreu de forma lenta e bastante conturbada, na medida 

em que neste período foram efetuadas diversas trocas de escola, professores e 

auxiliares, o que comprometeu seu desempenho e aprendizagem.   

O trabalho com auxiliares começou na primeira série do ensino fundamental. 

Até então ela havia estudado em turmas pequenas e quando necessitada de auxilio 
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em relação à higiene, por exemplo, tinha sempre uma auxiliar da escola que a 

ajudava. 

Cristiane e sua família não apresentaram problemas em relação às auxiliares, 

que são selecionadas pelas escolas, e trocadas quando necessário (geralmente 

necessidades particulares das mesmas, como por exemplo, término da graduação, 

já que teriam que deixar de serem auxiliares). Além disso, vale destacar a presença 

comprometida dos pais, sempre que estes são solicitados.  

Em relação ao acompanhamento por outros profissionais, Cristiane segue 

com consultas pediátricas, com neurologistas, oftalmologistas, ortopedistas, 

tratamentos contínuos com terapeuta ocupacional (TO), e a fisioterapeuta. 

 As consultas com estes profissionais são semanais, sendo que a terapeuta 

ocupacional trabalha estímulos e atitudes para maior independência em sua vida, 

como pentear os cabelos, trocar de roupa, comer sem auxilio e com utilização de 

talheres, e também adequação de comportamentos sociais. A terapeuta faz visitas 

rotineiras à escola para verificação dos avanços, das necessidades de acréscimo ou 

modificação de algumas das tecnologias assistivas necessárias ao seu 

desenvolvimento. 

 O contato possível para a execução desta caracterização do sujeito da 

pesquisa e seus respectivos tratamentos, somente foi possível com a Terapeuta 

Ocupacional que a acompanha desde 2005 até hoje, e com a fisioterapeuta que está 

desde 2006 acompanhando-a. 

 A fisioterapeuta vai à casa da jovem duas vezes por semana para as sessões 

de fisioterapia, exercitando alongamentos e treinos com adaptadores e andadores.  

O fato de Cristiane não andar e não praticar exercícios diários para o 

alongamento dos nervos das pernas cria a necessidade de se evitar a atrofia.  A 

fisioterapeuta também faz visitas à escola, no mínimo uma vez ao ano, para 

explicações de como se portar em relação à jovem.    
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2.1 Descrevendo a instituição locus da pesquisa  

Cristiane é aluna de uma instituição particular de ensino de alto padrão, 

situada na cidade de Londrina, localizada no norte do Paraná.  

A rua onde esta se localiza possui subida íngreme, e o estabelecimento 

possui apenas uma porta de entrada, uma rampa para o acesso de carros, com 

portas de vidros largas. Nela se situa uma recepção ampla com um balcão de 

atendimento. A recepção e o pátio interno são separados por uma pequena grade 

onde consta um portão. O pátio interno esta interligado à Diretoria, sala dos 

professores, refeitório, cantina, uma sala de aula, laboratório de ciências e 

matemática, um banheiro e a entrada para o elevador. 

No piso superior temos cinco salas de aula, banheiros masculino e feminino, 

uma biblioteca ligada à sala de informática, um pátio amplo com mesa de ping-pong 

e pebolim. No terraço temos duas salas de dança e uma pequena recepção para 

quem pratica as aulas de dança.     

O piso inferior, que fica em uma parte como que subsolo da escola (por 

motivo do terreno ser em uma subida íngreme) possui um pátio interno grande com 

playground, que interligam quatro salas adaptadas apenas para educação infantil, 

uma sala de recreação, sala de artes, banheiros feminino e masculino e o acesso ao 

exterior da escola.  

O pátio externo da escola possui playground, área de gramado e quadra 

esportiva. A escola possui elevador e escadas que ligam os pisos da escola. 

Ao observar a instituição de ensino foi constatado que, com exceção do 

elevador que é um instrumento valioso para a aluna em questão (que se utiliza de 

uma cadeira de rodas para se locomover) a estrutura física da escola não tem mais 

nenhuma adaptação. A entrada desta possui uma rampa para carros, rampa esta 

permite que o carro tenha a sobra de um metro de cada lado, quando pára na 

portaria da escola. Ao descer do carro para adentrar o estabelecimento de ensino, 

há um degrau sem rampa para o acesso de cadeirantes, impossibilitando sua 

independência de acesso à escola (por motivo do degrau ser consideravelmente alto 

e ter de inclinar muito a cadeira para subir). 
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Os banheiros, feminino e masculino não são adaptados para pessoas que 

apresentam necessidades especiais, destacando que no piso inferior, temos dois 

banheiros com maior espaço interno, porém sem nenhuma adaptação, com pias 

altas não possibilitando, por exemplo, um cadeirante lavar suas mãos sozinho. 

As portas de todas as salas (seja de aula ou as demais salas da escola) são 

portas padrão, não existindo nenhuma sala com porta mais larga para se transitar 

sem dificuldade com uma cadeira de rodas ou muletas. O acesso à parte exterior da 

escola e também à quadra esportiva, não apresenta acessibilidade, ao contrário o 

trajeto possui vários pequenos degraus.  

 
2.2- Questões pedagógicas da escola 

 

A instituição de ensino completou dez anos em 2010, e a aluna, sujeito desta 

pesquisa, está na instituição há três anos (neste período eu a acompanho há dois 

anos). 

A professora e a tutora (autora deste trabalho) no tocante às questões 

pedagógicas decidem juntas os conteúdos que irão ser desenvolvidos nas matérias 

de Língua Portuguesa e Matemática, produzindo o material, que passa pela Diretora 

e proprietária da escola, devolvendo após seu aval à tutora. No acompanhamento 

com a aluna não foi verificado em nenhum momento nesses anos, um 

posicionamento da escola na apresentação dos conteúdos das disciplinas que a 

aluna faz à parte dos demais. 

As avaliações são aplicadas em sala separada do restante da turma, e são 

efetuadas na sala que estiver disponível, sendo que na maioria das vezes esta sala 

é o laboratório (tendo que retirar a aluna a qualquer momento que a sala precisar ser 

ocupada, ocorrendo várias interrupções durante a aula ou a avaliação, o que 

atrapalha a concentração da mesma). 

Nas matérias de Ciências, História, Geografia, Artes, Inglês e Educação 

Física, a aluna possui o mesmo conteúdo da turma, sendo disponibilizadas por 
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apostilas. Nessa apostila existem os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, 

que para a aluna sujeito desta pesquisa, simplesmente é ignorado. Vale destacar 

que os materiais necessários para facilitar a compreensão da aluna às matérias são 

de custo dos pais da aluna, assim como o salário da tutora. 

Em termos de avaliação, essa instituição efetua duas avaliações por bimestre, 

sendo que as avaliações de Língua Portuguesa e Matemática para a aluna são 

elaboradas pela tutora (autora deste trabalho), que já efetua as adaptações 

necessárias para a aluna (toda a avaliação deve ser em caixa alta, mesmo sendo a 

tutora que lê a avaliação, sempre impressas em colorido, uma vez que a aluna tem 

dificuldade em identificar figuras em preto e branco). 

Após a elaboração, as avaliações são corrigidas pela professora e pela 

Diretora da instituição, que retorna a avaliação a professora, que retorna a avaliação 

à tutora. As demais avaliações são idênticas aos dos outros alunos, ou seja, não 

possui nenhuma adaptação.  

No tocante ao Projeto Político Pedagógico da escola, não foi localizada 

nenhuma menção as adaptações para alunos com necessidades educacionais 

especiais e também aos currículos adaptados ou estudos para a criação dos 

mesmos. 

Finalizando este capítulo, importante destacar que é perceptível que o 

processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais neste 

estabelecimento de ensino específico não considera tal processo como 

responsabilidade compartilhada, delegando a inserção desta aluna a apenas uma 

pessoa, no caso, a figura da tutora. Para além deste fato, é possível constatar que a 

escola assume a educação como mercadoria, na medida em que não considera esta 

aluna e suas especificidades, estabelecendo apenas uma relação clientelista, que 

acaba por usar esta jovem para se auto definir como uma escola que prima pela 

educação de todos. 

No capítulo seguinte, apresentaremos algumas passagens coletadas nas 

observações acerca do processo de infantilização frente à deficiência.  
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4- Cap. III A infantilização da deficiência 

Com o estudo de caso descrito até o momento, inferimos que a instituição não 

possui preparo para o trabalho com alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, e mais especificamente a este trabalho, com a jovem com 

14 anos que possui deficiência intelectual.  

Tal afirmação se apoia nas descrições feitas ao longo do trabalho que 

demonstram o despreparo tanto na parte arquitetônica, quanto pedagógica, se 

estendendo ao tratamento pessoal com a jovem, na medida em que as relações 

estabelecidas por parte dos professores eram marcadas por um processo de 

infantilização.  

Nessa direção MAFFEZOLI argumenta que: 

Um dos aspectos que chamam a atenção nessa realidade é a 
estreita vinculação existente entre a subestimação dos deficientes 
mentais e o caráter eternamente infantil que lhes é atribuído. 
(MAFFEZOLI, 2009, p. 141). 

 

Nesse sentido vale destacar que a tutora (autora deste estudo) ao chegar à 

escola ficava de prontidão na portaria, esperando a jovem chegar. Nesse tempo de 

espera observava a entrada dos alunos (crianças e pré-adolescentes). Também 

ficava presente na recepção a Diretora da escola ou uma de suas filhas que são 

funcionárias do estabelecimento. 

Durante algum tempo, nesses momentos de chegada dos alunos à escola, foi 

perceptível comportamentos variados frente à recepção destes, principalmente em 

relação à idade. Os maiores (10 a 12 anos), quando chegavam eram recebidos com 

um: Boa tarde! Seguido de beijo no rosto, cumprimento este muito natural nesta 

fase. 

Quando Cristiane chegava, mesmo com seus 14 anos era recebida com festa, 

chamada de princesa e todos que se encontravam na recepção da escola naquele 

momento, passavam a mão sobre sua cabeça. No entanto, ninguém segurava em 

sua mão e nem a cumprimentavam com um beijo no rosto; sendo os diálogos 
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estabelecidos com palavras, na maioria das vezes, no diminutivo. Tais atitudes vão 

ao encontro das palavras de FERREIRA: 

 

A manutenção, generalizada entre os educadores, de atitudes e 
linguagem infantilizadas, mesmo quando se referiam a um aluno 
adolescente ou jovem adulto, como se as pessoas com deficiência 
mental não se desenvolvessem para além de infância (FERREIRA, 
1994, p. 8). 
 
 

Os demais alunos rapidamente aprenderam esse modo de tratá-la, sendo 

sempre a “queridinha”, a “lindinha”, que emprestava a “borrachinha”, tinha um lindo 

“estojinho” e assim por diante.  

Os diminutivos se espalharam por toda a escola. Os colegas de sua classe, 

de outras classes, as professoras, as funcionárias da secretaria, até mesmo a “tia da 

cantina” já perguntava se a jovem havia trazido o “lanchinho”, entre outros “inhos”. 

As aulas de Educação Física era o espaço onde era mais perceptível a 

diminuição em termos de palavras e gestos; uma vez que Cristiane em suas 

tentativas de participação era inserida no papel de “café com leite”, e seus colegas 

de classe confabulavam sua participação mesmo nas atividades mais simples.  

Não existia um só jogo em que a jovem tivesse a oportunidade de mostrar 

algo por si só, sem um colega tentar facilitar sua atividade ou até mesmo fazer a 

atividade em seu lugar.   

Como sempre era a última a chegar à quadra (por termos de descer de 

elevador enquanto as crianças desciam correndo pelas escadas) quando 

adentrávamos, iniciávamos o alongamento já iniciado.  

Na mesma turma em que a jovem em questão estava inserida, havia uma 

jovem de 13 anos diagnosticada com síndrome de Down (essa jovem possui 

dificuldades de fala e também um grande déficit de atenção, não apresentando 

nenhum tipo de deficiência física).  
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Na hora da escolha dos participantes para a composição do time, em uma 

sala de 10 alunos, era comum escutar nome após nome da referida formação dos 

times, às vezes até em situações de disputa por um determinado colega. No entanto, 

vale destacar, que dos 10 alunos, dois eram os que apresentavam necessidades 

especiais e estes, eram escolhidos pelos líderes de cada time. Neste ponto, 

interessante notar, a mudança de entonação ao escolher entre os que apresentavam 

a deficiência.  

Nesta direção, convocamos AMARAL em sua discussão sobre os mitos 

referentes às pessoas que apresentam diferenças, com destaque, para as 

deficiências, ressaltando a:  

 

“Generalização indevida" refere-se à transformação da totalidade da 
pessoa com deficiência na própria condição de deficiência, na 
ineficiência global. O individuo não é alguém com uma dada 
condição, é aquela condição especifica e nada mais do que ela: é a 
encarnação da ineficiência total. (AMARAL, 1998, p.17). 
 

Nessa perspectiva antes de saber qualquer norma do jogo, o que se ouvia 

eram nomeações do tipo: “– A Fulana é café-com-leite” mais do que depressa a 

resposta em grito retorna do outro lado da quadra: “– Então a Cicrana também é 

café-com-leite”, e a conversa não para por ai, sempre tem o comentário que “– 

Fulana não pode sair do jogo”, “– Cicrana não pode ser queimada”, ou comentários 

referindo-se à presença das duas meninas com deficiência: “– Vocês sabem por que 

a gente perdeu né?”.  

Amaral (1998) sobre sua experiência de ocupar socialmente dois espaços 

sociais, a saber: intelectual que discute a temática deficiência/diferença e o fato de 

ter tido poliomielite, nos fala:         

[...] era sempre terrível ser café - com - leite. No jogo de equipe, a 
humilhação de me sentir escolhida, por favor, (a custo as lagrimas 
eram engolidas por trás do sorriso amarelo) [...] a de roçar no 
pegador e não ser pega, [...] de não ser atingida pela bola.  [...] 
aquele faz de conta que é, mas não é, que não, mas é. “Um jogo de 
mentiras, de cartas marcadas, de fingimento, ate talvez bem 
intencionado.” (AMARAL, 1998, p. 28). 
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Com o passar do tempo Cristiane foi incorporando os termos usados em 

diminutivo ao se referir a ela própria: minha mãozinha, meu pezinho. A ponderação 

do uso dos diminutivos diz respeito à constatação de que tal tratamento estaria 

diminuindo não só as palavras, mas todas as expectativas da jovem, não fazendo 

parte da “agenda cultural” dos jovens da sua idade. 

 

Os grupos sociais determinam uma espécie de agenda cultural, que 
funciona como pano de fundo das experiências proporcionadas aos 
indivíduos em diferentes etapas de vida. O caráter infantilizador de 
iniciativas destinadas ao deficiente mental coloca-o num nível 
defasado dessa agenda ou, talvez, mesmo à margem dela, sem 
anunciar possibilidades de um futuro, de um processo de vida com 
perspectivas de realização pessoal (MAFFEZOLI. 2009, p.142). 

 

Assim assumimos a importância da correção do uso do diminutivo para sua 

forma natural, no momento do ocorrido.  

 

O mundo social e a atuação do outro são os parâmetros para a 
transformação das formas de conduta. As expectativas, os valores, 
as possibilidades e os limites postos pelo meio vão guiar o indivíduo 
para que signifique a realidade e a si próprio; quando uma deficiência 
está presente, tudo isso já vem marcado pelo estigma de pertencer a 
um segmento determinado, inferiorizado e infantilizado. 
(MAFFEZOLLI, 2009, p.144). 

 

A exemplo do citado acima é possível constatar no acompanhamento da 

aluna por dois anos de sua vida letiva, o fato de ser tratada de forma diferente no 

tocante à sua vida escolar em situações comuns a todos os outros alunos. 

É sabido por lei, que os alunos possuem um número limite de faltas para 

serem aprovados, não devendo ultrapassar o limite de 25% de faltas. Ao ultrapassar 

o limite dos 25%, a escola podia aceitar o atestado médico (termo assinado por um 

profissional da medicina comprovando que o aluno por motivo de enfermidade 

deveria ausentar-se de seu compromisso estudantil) sendo abonadas as faltas, caso 

o aluno necessitasse ao final do ano letivo. 
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Cristiane como já anunciado no início desta pesquisa, apresentava 

comprometimentos que por vezes comprometia sua presença na escola, 

necessitando ausentar-se de seus compromissos letivos, porém, diferentemente de 

seus amigos da escola, não foi solicitado/apresentado nesses dois anos de 

acompanhamento da aluna, nenhum atestado médico para abonar ou justificar suas 

faltas. 

E o que não deveria ser diferenciado em relação às normas das faltas, 

também não deveria acontecer em outras instâncias, como por exemplo, em relação 

às avaliações, uma vez que a aluna em questão, ao perder qualquer prova ou 

trabalho, diferentemente dos outros alunos, não precisava apresentar nenhum 

documento que justificasse o motivo da falta. 

Em conversas informais com a professora regente e com a equipe 

pedagógica da escola sobre a cobrança destas normas, justificativam com as 

seguintes falas: “coitada já sofre tanto”, “tadinha dela, já passa por tanta coisa”, 

chegando ao limite de numa ocasião à aluna ficar uma semana sem ir à escola por 

motivos de viagem, semana esta de provas e ao voltar foi dada a ela de maneira 

aligeirada o conteúdo e aplicada à avaliação para o fechamento do bimestre. Ao 

questionar o procedimento, uma pessoa da equipe pedagógica me disse: “tadinha 

tem que se divertir mesmo, viajar, já não basta o sofrimento da vida, o que vai lhe 

acrescentar as matérias escolares?”  

Diante o exposto corroboramos com Henriques apud Tessaro: 

 

Acredita-se que as limitações maiores na deficiência mental, não 
estão relacionados com a deficiência em si, mas sim com a 
credibilidade e as oportunidades que são oferecidas às pessoas 
portadoras de deficiência mental. É notável quão limitado é o mundo 
dessas pessoas, quanto elas são segregadas. (HENRIQUES apud 
TESSARO, 2005, p.33 e 34) 

  

 Outro dado relevante diz respeito à discrepância entre a turma e a aluna 

referente a prazos de entrega de trabalhos, notas por desempenho e compromisso 

com os afazeres de sala de aula. A professora tinha em sua mesa um caderno que 

era chamado por todos de “fichão”, esse caderno era um relatório constando o dia 
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em que o aluno não efetuou o “dever de casa” e sempre era apresentado aos pais 

nas reuniões de entrega de boletins. A professora sempre citava o “fichão” no inicio 

da aula, para que os alunos lembrassem o seu compromisso. No entanto destaca-se 

que a jovem nunca teve seu nome anotado no “fichão”, e quando ocorria o não 

cumprimento do dever, a professora perguntava: “Esqueceu a tarefa meu amor?” 

“Não teve tempo minha princesa?” E por ali acabava o assunto. Mais quando era 

qualquer outro aluno, a pergunta era: “Onde está seu compromisso com a escola?”  

 Assim, chamamos a atenção para o que nos aponta Henriques sobre a escola 

inclusiva. 

 
[...] é aquela que garante a qualidade de ensino a cada um de seus alunos, 
reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de 
acordo com suas potencialidades e necessidades. Uma escola somente 
poderá ser considerada inclusiva quando estiver organizada para favorecer 
a cada aluno, independentemente de etnia, sexo, idade, deficiência, 
condição social ou qualquer outra situação. Um ensino significativo é aquele 
que garante o acesso ao conjunto sistematizado de conhecimentos como 
recursos a serem mobilizados. (HENRIQUES, 2008, p.9). 
 
 

      Finalizando, queremos dar relevo sobre a importância de discutirmos na 

esteira das proposições frente ao processo inclusivo, o pressuposto de uma 

normalidade delimitadora, pela qual se define quem pode/deve estar dentro e quem 

deve estar fora, problematizando as denúncias de fracassos, mas, sobretudo 

compartilhar caminhos possíveis de um projeto educativo que contemple o ser 

humano em primeiro lugar e não sua condição. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa propiciou a partir de um estudo de caso de uma jovem 

nomeada aqui com pseudônima Cristiane, que possui sérios comprometimentos 

físicos e intelectuais; estabelecer uma discussão sobre o que convencionamos 

chamar de disfarce da inclusão, tendo como pano de fundo um estabelecimento de 

ensino particular de alto padrão. 

Vale ressaltar que nossa crítica não se assenta na proposição atual do 

discurso e práticas inclusivas, mas busca numa crítica imanente, problematizar sem 

generalizar, o que vem sendo de forma equivocada, nomeado como inclusão.  

No decorrer desta experiência, foi possível apreender o despreparo de uma 

instituição de ensino nomeada como escola inclusiva e que de forma precária e 

pautada por uma concepção equivocada do processo inclusivo; recebeu uma jovem 

tendo para tanto, contratado os serviços prestados por uma tutora, no caso, autora 

deste Trabalho de Conclusão de Curso, tendo sido este serviço financiado pela 

família. 

Esperamos com este estudo suscitar novas pesquisas que nos permitam 

despertar para um olhar crítico dentro e fora dos espaços escolares no tocante às 

pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, lembrando que para além da 

condição – deficiência - existe um ser humano, que aspira sonhos, desejos, 

necessidades e que assim como qualquer outro precisa de espaço e chances para 

amadurecer. 

Finalizando pontuamos que este Trabalho de Conclusão de Curso não se 

esgota aqui; sendo considerada uma etapa da formação que se pretende contínua e 

campo fértil para outros estudos que contemplem a inclusão em suas várias facetas. 
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