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1) INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa em tela procurou compreender o processo de inclusão escolar de alunos com 

deficiência intelectual a partir das suas histórias de vida e da sua percepção sobre a escola, 

considerando a relação entre deficiência, escola e construção do conhecimento. Tratou-se de 

uma pesquisa qualitativa norteada pelo método da História de Vida, segundo os pressupostos 

de Glat (2009), Augras (2009), Glat, Santos, Pletsch e Nogueira (2004) Ferrarotti (1993) e 

outros. O referencial teórico adotado no estudo pautou-se na abordagem psicossocial da 

deficiência, ressaltando a relação que a pessoa com deficiência estabelece com o meio social e 

cultural do qual faz parte.  

Como afirmaram Nunes, Glat, Ferreira & Mendes (1998), a auto percepção ou a visão de 

mundo de pessoas com deficiência raramente é levada em conta na formulação de estudos e 

teorias sobre a deficiência, nem tão pouco no planejamento de políticas e programas de 

atendimento a esse público. Na área educacional, são relativamente poucas as pesquisas que 

têm como foco o próprio aluno com deficiência. Gestores, professores e os familiares são 

quem discutem a sua inclusão.  

A partir de nossa experiência empírica e com base em pesquisa sobre inclusão escolar de 

alunos com deficiências em diferentes redes públicas de ensino (GLAT & PLETSCH, 2011; 

GLAT, PLETSCH & FONTES, 2009; FONTES, 2007; ANTUNES, 2007), começamos a nos 

indagar: será que os próprios alunos não teriam algo a dizer sobre o seu processo de inclusão 

e escolarização? Será que suas histórias de vida não evidenciariam com maior clareza as 

mazelas que se escondem por detrás dos discursos, “politicamente corretos” dos profissionais 

que os atendem? Essas questões nos impulsionaram a investigar as histórias de vida de alunos 

com deficiência intelectual incluídos em escolas regulares.  

Participaram do estudo 05 alunos com deficiência intelectual que estavam matriculados no 

segundo segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, conforme demonstrado no 

quadro a seguir: 

 

 

                                                             
1 presente texto apresenta um recorte da tese de doutorado da primeira autora, sob orientação da segunda, 

defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, em junho de 2012. 
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Quadro 1: Informações sobre os participantes do estudo. 

 
Nome

4
 Idade Ano de escolaridade 

Jô 13 6º ano do Ensino Fundamental (EF) 

Luci 19 9º ano do EF 

Lili 15 7º ano do EF 

Davi 17 7º ano do EF 

Beto 23 3º ano do Ensino Médio (EM) e 
Módulo I do Curso Técnico em 

Agropecuária 

 

Os relatos desses jovens possibilitaram resgatar sua trajetória e relação com o espaço escolar. 

A análise dos dados fez emergir categorias temáticas que ajudam a compreender o processo 

de inclusão e escolarização de alunos com deficiência intelectual na escola regular, em 

particular, como esta situação vem se desenrolando nas séries finais do Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio. São elas: 1) trajetória escolar, 2) papel da escola; 3) relação com os 

professores e as disciplinas; 4) relação com os colegas; 5) perspectivas de futuro e transição 

para a vida adulta.  

A seguir serão apresentadas as histórias dos alunos que fizeram parte da pesquisa e que, junto 

comigo, escreveram este texto. Afinal, ao tomar por base suas narrativas, considero que todos 

são coautores deste estudo. 

 

2) HISTÓRIAS DE VIDA, HISTÓRIAS DE ESCOLA, HISTÓRIAS DE INCLUSÃO... 

 

2.1. Trajetória escolar 
   

__ Eu ia desistir (...) mas eu não podia parar enquanto não ficasse de maior, não 

fizesse 18 anos (...) Eu achava que não ia chegar até aqui. Achava que não ia 

conseguir chegar. As pessoas falava que eu não [pausa grande na fala] (...) Tem 
muita gente que falava para eu parar de estudar na quarta série. Meu pai falava, 

mas eu não quis; eu quis chegar até o final.  

(Beto). 

   

Um dos participantes, Beto, ingressou na escola no primeiro ano do Ensino Médio, oriundo da 

rede municipal de ensino, nunca tendo passado por escola especial. Sua fala, assim como de 

outros colegas, ilustra de maneira inequívoca as baixas expectativas em relação a seu processo 

de aprendizagem, marcas do estigma da deficiência intelectual (GLAT, 2009; PLETSCH & 

GLAT, 2012).  
   
(...) Aí ela perguntou se a mamãe tava precisando de ajuda aí mamãe falou tava por 

que eu tinha dificuldade, não tava aprendendo a ler, a escrever aí ela me 

encaminhou  para a Pestalozzi de Niterói. (...)  Fiquei lá bastante tempo, aí lá eu 

aprendi a ler com 11 anos, eu fiz um teste, fiquei em uma sala que era como se fosse 

um jardim da infância, depois eu fui para a primeira série, segunda, eu fiquei lá foi 

uns 4 anos. Aí quando eu fui para a segunda série, já estava assim quase perto de 

                                                             
4Todos os nomes dos sujeitos são fictícios para resguardar suas identidades. 
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acabar o ano, falaram que não ia ter mais, por que assim, dava continuidade até a 
quarta, aí falaram que não ia ter mais por que eles não estavam dando conta.   

(Luci) 

 

Luci, por sua vez, teve ingresso na escola tardio, assim mesmo em uma instituição 

especializada na Pestalozzi, onde ela aprendeu a ler, com 11 anos. Chama atenção que ela 

iniciou em uma classe “que era como se fosse um Jardim de Infância”, ou seja, tinha crianças 

menores do que ela e desenvolviam mais atividades lúdicas. Este tipo de cenário, é comum 

em algumas escolas especiais que aglutinam os alunos em termos de “nível de 

desenvolvimento” sem levar em consideração sua idade cronológica.  Esse tipo de 

organização curricular, que reflete a infantilização do sujeito com deficiência intelectual 

(PADILHA, 2007 e 2004; BUENO, MENDES & SANTOS, 2008; OLIVEIRA, 2007; 

KASSAR, 1995 E 2000) tem grave prejuízo ao seu desenvolvimento, na medida em que, 

frequentemente passam anos repetindo os mesmos conteúdos, ou as mesmas séries, sem que 

se faça investimentos em procedimentos pedagógicos que lhes permitam alcançar níveis mais 

complexos de aprendizagem, o que acaba desestimulando os alunos, levando à uma 

acomodação (do aluno e da família, que também não tem grandes expectativas) e até mesmo 

abandono da escola. 

A repetência marcou a história escolar de 04 participantes da pesquisa, como pode ser 

observado na distorção idade-série por eles apresentada. De fato,  o fracasso escolar é comum 

na trajetória escolar de pessoas com deficiência intelectual, sendo às vezes um dos sinais 

diagnósticos (GLAT, 2009).  
 

__ Eu fiquei reprovada por não consegui aprender, aí eu fiz o jardim da infância, e 

como eu não consegui aprender ficava sempre fazendo a mesma série. Então eu 

tava em uma escolinha que tinha lá no Suspiro, Francisco de Paula, eu tava lá, aí a 

tia falou que eu não podia mais ficar porque eu tava grande e não podia continuar 

com as mesmas crianças. Aí eu fui pra uma que tinha mais embaixo e fiquei lá, aí eu 

fiquei lá uns dois anos. (...) O pessoal da minha turma tem 14 anos e eu tenho 19 
(...) É, isso sempre aconteceu comigo. No começo era tudo criança e aí não fazia 

diferença, mas agora eu to ficando adulta e eles tão começando aonde eu já 

passei.(...)Eu não converso, eu não sou muito de conversar assim. Eu era muito de 

conversar, mas agora que eu cresci eu não sou muito de conversar mais não. Às 

vezes eles não vão entender, por eles serem menores do que eu eles podem não 

entender, então o que adianta eu falar se eles não vão entender. 

(Luci) 

 

Vale ressaltar que essa situação contraria os pressupostos da Educação Inclusiva que 

preconiza que todos os alunos, mesmo os que apresentam condições que afetam diretamente a 

relação ensino aprendizagem devem ser inseridos no sistema regular de ensino, com o mínimo 

possível de distorção idade-série. Tal proposta implica no reconhecimento da diversidade 

como princípio educativo e da adoção de medidas no âmbito da gestão e da sala de aula que 

busquem alternativas para possibilitar a aprendizagem dos alunos com deficiência (GLAT & 

PLETSCH, 2011; PLETSCH, 2010; FONTES, 2009; ANTUNES, 2007; GLAT & 

FERREIRA, 2005). 

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

deficiência se encontram através de práticas pedagógicas diferenciadas para atender às suas 
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necessidades, o resultado é a proliferação de histórias de repetência, de não adaptação, mesmo 

em alunos que não têm propriamente uma deficiência. Esta situação é tão marcante que, 

embora continuem frequentando a escola, os alunos convivem cotidianamente com o 

sentimento de que podem fracassar a qualquer momento.  

Os estudos de Padilha (2001 e 2004) sobre o cotidiano de alunos com deficiência intelectual 

na sala de aula mostram que muitos professores não sabem trabalhar de forma diferenciada e 

acabam não identificando e valorizando suas potencialidades. Oliveira (2007) destaca, 

também, que a escola deveria não apenas proporcionar o acesso aos conteúdos escolares e ao 

conhecimento, mas também mudar o ciclo de desenvolvimento destes alunos, apartando-se do 

olhar que diminui estes alunos a seres incompletos. Assim cabe discutir a organização da 

escola no atendimento das necessidades dos alunos com deficiência intelectual e qual o papel 

que ela assume em suas histórias. 

 

 2.2.  O papel da escola na história de cada um. 
 

__ Fala um pouquinho mais da escola pra mim, o que você mais gosta na escola? 

__ Biblioteca e quadra. 

__ É mesmo, fala um pouquinho mais sobre isso. O que você gosta mais na 

biblioteca? 

__ O jornal, pegar livro, lê... 

__ O que você gosta de ler? 

__ Livro de terror. 

__ É mesmo? 

__ Sobre o Crepúsculo5. 

__ Ah, você gosta de ler o Crepúsculo! 
__ É. 

(…) 

__ Gosto da biblioteca e a quadra e o campo. 

__ O campo?  

__ É. Técnicas agrícolas (...) pode fazer... Pode capinar de mão, enche o saquinho... 

É capina com sacho, enxada. 

(Davi) 

 

Chama atenção no discurso do aluno a sua relação com a leitura. Todos os participantes 

sabem ler e escrever, embora apresentem alguma dificuldade na organização de frases 

complexas, na ortografia e ordenação do pensamento. Mas mesmo assim, percebe-se seu 

interesse em aprender, em exercitar a leitura. Nota-se que o aluno se remete mais à biblioteca 

e outros espaços do que a sala de aula. Talvez isso ocorra porque nestes ambientes eles 

sentem-se mais autônomos e podem escolhem o que desejam fazer ou ler.  

Em sala de aula, com atividades pré-estabelecidas, o aluno geralmente, obedece às 

determinações do professor. Nem sempre as atividades propostas e a maneira como são 

direcionadas são atrativas e significativas e, muitas vezes, os alunos com deficiência não 

conseguem acompanhar as aulas.  

Oliveira (2012) comenta que na sociedade em que vivemos, os ritmos biológicos se regulam e 

se estruturam em detrimento à organização social, então, os homens se submetem até certo 

                                                             
5Crepúsculo é uma série de livros de ficção com histórias sobre vampiros, escrito por Stephenie Meyer, que se 

transformou em filme.  
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ponto, a uma disciplina que relaciona seu relógio fisiológico ao relógio social. Os alunos com 

deficiência precisam de um tempo diferenciado para o logro da aprendizagem, posto que seus 

“relógios fisiológicos” funcionam de maneira também diferenciada. Este é um ponto 

importante de reflexão e recondução do trabalho pedagógico. 

 

2.3. A relação com os professores e as disciplinas. 
 

__ Às vezes eu passava a hora do recreio na sala, por que não dava tempo de eu 

acabar.(...) Agora no final, escutava até “esporro” dos professores por passar a 

hora do recreio dentro de sala.(...) Agora no final, no terceiro e quarto semestre 

ficavam é dando “esporro” para subir para o recreio. 

__ E durante as aulas? 

__ Era bom, só que às vezes o professor fazia eu fazer trabalho sozinho, sem ajuda 

(...) quando o professor não queria me ajudar a fazer, terminar o que tava faltando. 

Aí eu ficava triste. (...) É por que tava com 38 alunos na sala e tinha que da atenção 

para todo mundo. 

(Beto) 

 

Beto nos remete a uma reflexão sobre a transição que os alunos sofrem quando saem do 

primeiro para o segundo segmento do Ensino Fundamental. É uma mudança significativa na 

organização do espaçotempo escolar. 

No primeiro segmento do Ensino Fundamental, o aluno tem contato com um único professor 

e desenvolve com ele uma relação mais próxima. O professor e os alunos se conhecem melhor 

e, ao longo do ano letivo, o primeiro pode buscar estratégias que melhorem o aprendizado de 

alunos que apresentam dificuldades, como os que têm deficiência intelectual. Salvo algumas 

exceções, a organização deste segmento de ensino propicia uma maior flexibilização do 

currículo e do espaçotempo de aprendizagem. Já no segundo segmento do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, num intervalo de 50 e 50 minutos os alunos deparam-se 

com um novo professor na sala, lecionando disciplinas diferentes e com metodologias de 

trabalho diversas.  

Esta é uma realidade que a maioria dos alunos leva algum tempo para se adaptar. No caso de 

alunos com deficiência intelectual que precisam de uma atenção maior e, por vezes, 

individualizada, a situação é ainda mais complexa. Esses, frequentemente, ficam perdidos e 

marginalizados dentro de uma sala de aula superlotada e nem sempre organizada.  

Os professores levam tempo para identificar e conhecer bem todos os alunos. Há situações em 

que eles nem se dão conta que em sua classe tem algum aluno com deficiência intelectual, o 

que, muitas vezes, só acontece no momento da avaliação, quando este aluno não alcança o 

resultado esperado.  

As falas dos alunos denunciam uma realidade do sistema educacional brasileiro: turmas 

lotadas onde o professor mal consegue conhecer todos os alunos e identificar aqueles que 

necessitam de uma atenção maior. Nesse ambiente é difícil pensar num ensino que atenda às 

necessidades específicas dos alunos com deficiência. Ressaltamos que proporcionar isso aos 

alunos não é uma dádiva ou favor da escola, mas um dever do sistema educacional e um 

direito que é garantido a todos. Urge que o sistema escolar e o papel da escola na formação e 

na vida dos alunos com deficiência intelectual seja revisto. Se estes alunos estão avançando 
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para as séries finais da Educação Básica, modificações são necessárias tanto na estrutura do 

sistema educacional quanto na organização do trabalho pedagógico do professor.  

As ações e políticas educacionais têm que evoluir garantindo formação continuada aos 

professores que atuam no segundo segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio 

capacitando-os a lidar melhor com alunos com deficiência.  
 

__ (...) Eu achava Química, Física e Matemática difícil. (...) Melhor eu achava 

Biologia, Português, História, Educação Física e Geografia. 

__ Por que você gosta mais dessas matérias? 

__ Por que nós usamos mais, é mais fácil. (...) As provas do ENEM eu tive que 

marcar sem falar com ninguém umas que eu achava e ir marcando, aí eu comecei a 
ler os textos no começo e depois não deu tempo, aí eu fui chutando.(...) A redação 

eu fiz sozinho. As 30 linhas sozinho. Escrevi sobre a escola, escrevi que eu queria 

fazer faculdade, mas não podia porque não tinha dinheiro para pagar, que era 

muito difícil. 

(Beto) 

 

O relato de Beto nos faz pensar sobre o tempo de aprendizado. O fato dele sempre ficar na 

sala na hora do recreio para terminar a atividade mostra que os 50 minutos destinados às aulas 

não são suficientes para que alunos como Beto e outros que, mesmo sem ter nenhum tipo de 

deficiência, aprendam e façam suas atividades de forma adequada. Sabe-se que alunos com 

deficiência intelectual frequentemente demandam um tempo maior para aprendizagem que os 

demais.  Além disso, necessitam de suporte e atenção maior do professor.  
 

__ Não é qualquer pessoa que vai me ensinar e eu vou aprender (...) Eu não consigo 

entender.. 

(Luci) 

 

Um aspecto significativo nos relatos de Beto e Luci diz respeito à relação com o professor. 

Ambos contam suas dificuldades em compreender as matérias e fixar os conteúdos. O aluno 

não aprende pela simples transmissão dos saberes. Na lógica da pedagogia freiriana o ensino 

se faz com o aluno e não para o aluno. Apesar dos discursos em prol de uma educação 

dialógica e um ensino contextualizado com a realidade dos alunos, a organização pedagógica 

da escola e a prática docente ainda perpetuam o ensino tradicional e a simples transmissão de 

conteúdos.  

Fica evidente a necessidade de se repensar a organização do espaço escolar. Alguns 

pesquisadores tem se voltado para o estudo das práticas pedagógicas que são desenvolvidas 

no contexto da turma comum com os alunos com deficiência. O ensino colaborativo, o 

trabalho de mediação pedagógica e tutoria entre pares são algumas alternativas para que as 

dificuldades dos alunos com deficiência em relação aos conteúdos e às metodologias 

empregadas pelos professores em sua prática sejam superadas. 

 

2.4. A relação com os colegas 
 

__ (...) Porque eles não gostam de fazer trabalho em grupo comigo. (...)eles, eles 

também não andam comigo (...) A única pessoa que gosta de fazer comigo é o N., de 

vez em quando ainda faz (...) Falam que eu não sei fazer nada, que eu sou um burro. 
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(...) Eu é... Eu Fico triste(...)Quando eu tô na fila da merenda eles saem de perto de 
mim, e vão lá para o final da fila.  

(Davi) 

 

__ No princípio as pessoas ficavam olhando com uma diferença (...) Eles ficam 

falando de mim né, por que ela pode isso e a gente não pode. Isso às vezes é chato. 

Por que eu posso consultar o meu caderno, aí eles ficam assim porque ela pode e eu 

não posso? Eu também não gosto disso, mas fazer o que se eu não consigo manter 

as coisas na minha cabeça? Aí é chato ficar escutando eles falarem e saber que é de 

você (...) O preconceito né, às vezes pode ser pelo professor, pelo aluno, pela 

direção. Ninguém gosta de ser diferente né, mas é. Imagina se fosse todo mundo do 

mesmo tamanho, no mesmo peso, da mesma cor? Não seria o Brasil né.  
(Luci) 

 

Os relatos são atravessados por um sentimento de menos valia em relação ao restante de seus 

colegas. Este sentimento,é para Vigotski (1989) fruto da relação entre a deficiência e suas 

consequências sociais. Portanto, um dos primeiros objetivos da educação é fazer com que os 

alunos com deficiência superem este sentimento. 

Para Schneider (1985) o desvio é criado pela sociedade, ou seja, determinado indivíduo é 

desviante porque o rótulo de desvio foi a ele, com sucesso, sobreposto. O desvio é uma 

espécie de veredicto que a sociedade delibera sobre o indivíduo. Assim, ser “normal” ou 

deficiente; belo ou feio; produtivo ou improdutivo entre outros binômios, termina por “ nos 

aprisionar aos modos restritos de conceber o que é ser humano” (PADILHA, 2001, p. 02). 

Para Goffman (1988), o encontro entre os “normais” e estigmatizados cria uma situação 

carregada de sentimentos, pois “ambos os lados terão que enfrentar diretamente as causas ou 

os efeitos do estigma. E o indivíduo estigmatizado frequentemente se sente inseguro em 

relação à maneira como os normais o identificarão ou receberão” (p. 23).  

Glat (2009) ressalta a importância do papel do outro na relação deficiência e não deficiência, 

para a constituição da identidade pessoal dos indivíduos identificados como deficientes. Para 

a autora, “o grupo social é o referencial a partir do qual o indivíduo cria e ajusta 

constantemente sua identidade pessoal” (p. 15).  
 

__ É, de vez em quando eu ficava, aí depois vinha um colega com o caderno feito e 

me emprestava. Aí eu levava pra casa, terminava e trazia no outro dia”(...) Eu fiz 
três desenhos na Feira de Ciências”.  

(Beto) 

 

No caso de Beto os colegas aparentemente foram parceiros, compreendendo suas limitações, 

mas, ao mesmo tempo, ajudando-o a desenvolver suas potencialidades.  

É possível perceber que as relações interpessoais na escola trazem para a reflexão a categoria 

do preconceito e da inferiorização das pessoas com deficiência. Estar na escola não significa 

necessariamente participar da escola plenamente. A concepção de inclusão na qual 

acreditamos passa pela garantia de três pressupostos básicos: a presença do aluno com 

deficiência mental na escola regular, sua participação nas atividades curriculares e a efetiva 

construção do conhecimento por parte desses sujeitos (GLAT & BLANCO, 2007).  Pelos 

depoimentos recolhidos, vemos que esses dois últimos aspectos constituem, talvez, um dos 

maiores desafios da escola e de todos os educadores que lidam com alunos com deficiência 

intelectual. 
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2.5. Perspectivas para o futuro e a transição para a vida adulta 

 

Uma importante categoria de análise que esta pesquisa suscitou diz respeito às expectativas de 

futuro e a transição dos alunos com deficiência intelectual da escola para a vida adulta. Este é 

um tema ainda pouco debatido no campo da pesquisa em Educação Especial e que merece ser 

mais explorado por pessoas que dedicam a compreender a deficiência intelectual e seus 

diferentes desdobramentos.  Insere-se nesta categoria subtemas como a relação do estudo 

com as oportunidades de inserção no mundo do trabalho; as expectativas de ingresso no 

Ensino Superior e o relacionamento afetivo com um namorado ou uma namorada. 

 

2.5.1. Oportunidade de inserção no mundo do trabalho 
 

__ (...)É. Se ninguém estudar, não leva a nada, e se todo mundo estudar aí vai levar 

a alguma coisa. [pausa grande na fala]... é pra entrar no mercado de trabalho. 

__ Você quer estudar pra entrar no mercado de trabalho, é isso? 

__ É. 

__ E o que você pensa em fazer? [nova pausa na fala] 

__ Professor. 

(Davi) 

 

Oliveira (2007), quando realizou sua pesquisa com adolescentes com deficiência, também 

constatou nos discursos dos sujeitos a vontade de continuar os estudos. Segundo ela, todos os 

adolescentes davam a ideia de que percebiam a necessidade da escola e que esta teria algo a 

ensina-los. Dizer que os alunos com deficiência intelectual não podem aprender, que não tem 

expectativas quanto ao futuro, ou mesmo que para eles a escola tem a função primordial de 

socialização é, em alguma medida, negar o que os próprios alunos com deficiência pensam e 

falam sobre a escola e os estudos. Entretanto, muitas vezes professores e familiares não 

valorizam o que esses alunos pensam ou dizem, menosprezando suas capacidade e vontades 

individuais.  
  

__ (...) no curso aprendi a capinar, aprendi a adubar, a ler os rótulos dos pé 

sozinho. Tudo do jeito que o professor ensinou.(...) Eu já aprendi, porque eu 

trabalho na roça. 

__ Você gosta de trabalhar na lavoura? 

__ Gosto mais eu parei. Quero trabalhar em um emprego. 

__ E o que é um emprego assim, o que você pensa? 

__ Emprego faz é o que o patrão mandar.(...)Não sei, queria trabalhar no 
supermercado. 

__ O que você queria fazer lá? 

__ Lá é só para quem tem leitura bem. 

__ Mas você sabe ler. 

__ Eu sei, mais ou menos. 

__ Você tem dificuldade para ler? 

__ Tem um pouquinho só. 

(Beto) 

 

No relato de Beto se apreende que para ele é bom fazer o curso, pois pode aplicar o que 

aprende em sua atividade profissional. Embora já tenha um trabalho, para ele o estudo é uma 
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maneira de buscar novas oportunidades. Fica explícito o valor socialmente atribuído a 

determinados tipos de atividade profissional. Para grupos que vivem na zona rural, como é o 

caso de Beto e seus familiares, o trabalho na lavoura está relacionado à agricultura familiar 

que não remete a uma relação patrão-empregado assim como não prescinde de formação 

especializada e estudo.  Ao dizer que quer trabalhar em um emprego, o jovem expressa a 

necessidade de saber ler, deixando transparecer a importância da escola.   

Seria ideal que uma das consequências do processo de inclusão escolar fosse preparar os 

alunos com deficiência para atuarem socialmente como cidadãos autônomos e com 

capacidade para o exercício de alguma atividade profissional. Porém a transição do “mundo 

da escola” para o “mundo do trabalho” é um processo complexo, que prescinde de orientação 

e planejamento. Nesse sentido os programas educativos precisam incluir em sua pauta 

atividades que envolvam a formação profissional. 

As perspectivas de futuro apresentadas pelos jovens com deficiência intelectual evidenciam 

uma contradição entre o que eles desejam e o que as pessoas acreditam que elas podem fazer. 

É comum se ouvir de professores afirmações do tipo: “fulano chegou no seu limite” ou “esse 

garoto não vai conseguir concluir os estudos”. Tais frases materializam o que Padilha (2007), 

chamou de “cultura da incapacidade”, muito comum quando se discute as possibilidades de 

aprendizagem das pessoas com deficiência. 

 

2.5.2. Expectativa de ingresso no Ensino Superior. 
 

__ (...) mas eu vou querer entrar no curso técnico. Eu não sei o que eu vou fazer da 

vida ainda, eu tinha vontade de fazer uma faculdade, mas eu não sei se eu vou fazer, 

se eu não vou. Ás vezes eu faço só o curso técnico e fico por aqui mesmo. Eu 

gostaria de fazer Veterinária, por que eu gosto de mexer com os bicho. 

(Luci) 

 

__Com 23 anos acabei tudo. Só o terceiro grau que eu não vou fazer. Pra mim já tá 

de bom tamanho. O terceiro grau é só pra quem pode pagar. Aí pra mim já tá de 

bom tamanho. 

__ E agora vai terminar o 3º ano do Ensino Médio. O que você está sentindo em 
terminar? 

__ Tô muito contente. Graças a Deus eu terminei, e tem mais um ano pra fazer o 

curso técnico.(...)  

 (Beto) 

  

Ao continuar falando sobre sua vontade de prosseguir os estudos Beto demonstra ter uma 

percepção bem amadurecida de suas reais condições de vida, sem fantasiar sua entrada na 

Universidade, nem distanciar-se de sua condição social. No seu depoimento, evidencia-se a 

desigualdade social e a elitização do Ensino Superior. Embora o aluno afirme que conseguiu 

chegar até o final, ao mesmo tempo, coloca a limitação de não poder prosseguir os estudos. 

Pode-se levantar duas razões para isso, as quais não são mutuamente exclusivas: 1) falta de 

condições acadêmicas, pois ele tem consciência de suas limitações e 2) sua situação 

financeira, que restringe suas possibilidades de continuar estudando. 

Problematizar a inclusão escolar de jovens com deficiência intelectual não significa pensar 

apenas a Educação Básica. Na medida em que os alunos avançam na sua escolaridade, mais 

estes criam expectativas em relação a dar prosseguimento aos seus estudos. Assim é relevante 
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problematizar como a inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior vem 

ocorrendo. 

Com a expansão do Ensino Superior no Brasil, a flexibilização dos processos seletivos e as 

políticas afirmativas (cotas e reserva de vagas nas universidades), tanto nas universidades 

públicas quanto nas privadas, a clientela está cada vez mais diversifica. Tais iniciativas tem 

significado, em alguns casos, a entrada de alunos que sem tais ações certamente não 

chegariam às universidades.  A preocupação das políticas públicas de democratizar o Ensino 

Superior demostra que este segmento da educação deixou de ser dirigido a uma elite e passou 

a ser uma aspiração para os jovens das camadas mais populares.  

É importante ressaltar que a via do Ensino Superior não é a única possibilidade de 

profissionalização das pessoas com deficiência. Não podemos ser levianos e afirmar que 

todos os alunos com deficiência intelectual, por exemplo, terão acesso à universidade. Muitos 

desses sujeitos, por suas condições cognitivas, não frequentarão o Ensino Superior, mas isso 

não que dizer que não poderão se profissionalizar. Para tanto, entendemos que a via do ensino 

técnico profissionalizante pode ser um caminho possível para a profissionalização dos alunos 

com deficiência intelectual. 

 

2.5.3. O relacionamento afetivo 
  

__ É porque assim, eu tenho um namorado; só que minha mãe, por ele ser mais 

velho, minha mãe acha que ele não gosta de mim.(...) É por que você sabe, não sei 

se você é mãe, mas as mães querem sempre o bem para os filhos só que eu tenho 

que viver a minha vida e como a mamãe já tem uma certa idade não entende isso, 

então fica complicado aí eu fico batendo de frente com ela. Eu sei que eu também to 

errada, mas não é assim. 

 (Luci) 

 

O relato de Luci deixa explicito o sentimento de proteção de sua mãe e, ao mesmo tempo, sua 

vontade de viver a própria vida e ter liberdade para fazer suas escolhas. Esta é uma situação 

comum quando se fala da relação família/filhos com deficiência. O sentimento dos pais em 

relação aos filhos se traduz, muitas vezes, em atitudes superprotetoras com excesso de 

cuidado.  

Tais atitudes revelam que os pais consideram seus filhos eternas crianças. No caso da 

deficiência intelectual este é um sentimento que não está presente apenas na família, mas 

permeia o imaginário social de forma geral. Muitas pessoas, inclusive profissionais da área, se 

dirigem aos jovens com deficiência intelectual como se fossem crianças. 

O papel da família e também da escola são fundamentais para que a pessoa com deficiência 

intelectual, ao atingir a adolescência possa vivenciar contextos próprios de sua idade. Além 

disso, é necessário romper com os preconceitos em relação à sexualidade dessas pessoas que, 

historicamente, contribuiu para construir uma representação negativa delas. Ou o deficiente 

tem sua sexualidade negada pelo fato de serem vistos pelos pais como eternas crianças ou, 

num outro extremo é atribuída a ele uma sexualidade exacerbada (GLAT & FREITAS, 2002; 

GLAT, 2004; GLAT, 2005).  

Nem uma realidade nem outra correspondem ao comportamento afetivo e sexual das pessoas 

com deficiência intelectual. Este vai depender as maneira como esses sujeitos são educados e 

de como a família lida com o fato de que seus filhos, independente da deficiência, crescem e 
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com isso passam a ter interesse em namorar, ter uma vida social independente, ter relações 

sexuais e realizar atividades típicas da adolescência e da juventude. 

Por tudo o que foi dito é importante que tanto as famílias como a escola encarem a discussão 

sobre os diferentes aspectos do relacionamento afetivo da pessoa com deficiência intelectual, 

que encarem a sua sexualidade como algo natural e que as eduquem para que possam adquirir 

habilidades sociais para lidar com seus sentimentos e estabelecerem relacionamento saudáveis 

com seus parceiros. É preciso trabalhar a autoestima dessas pessoas para que elas passem a se 

aceitarem como são e a gostar mais de si mesmas. 

São muitos os desafios, mas um dos caminhos para que a sociedade (re)signifique seu olhar 

sobre as pessoas com deficiência é desvelar os preconceitos e quebrar tabus em relação ao que 

essas pessoas são e o que elas podem fazer. Este é uma das funções que a escola deve 

desempenhar, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes não discriminatórias frente à 

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

direta com as possibilidades de transformação do sujeito e da sociedade.  

 

3) NOTAS FINAIS 

 

Por muito tempo as pessoas com deficiência não puderam compartilhar o mesmo espaço 

escolar com as consideradas normais. A partir da década de 90, com a difusão dos princípios 

da educação inclusiva, começamos a observar uma abertura da escola para receber alunos 

com deficiência. Reconhecemos que a história de inclusão é tenra, e explica as dificuldades 

do sistema educacional em lidar com estes alunos ainda hoje. 

As políticas inclusivas, embora bastante avançadas do ponto de vista de suas concepções 

teóricas, na realidade não se traduzem na superação de práticas homogeneizadoras de ensino e 

organização do espaçotempo escolar. As histórias de vida mostram como essa organização é 

inadequada às necessidades que os alunos com deficiência intelectual apresentam e fica mais 

evidente quando esses sujeitos avançam para as séries finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio.  

A matriz pedagógica da escola tem se mostrado insuficiente aos alunos que não possuem 

deficiência. Imagine, então, promover a inclusão de pessoas com deficiência nessa mesma 

matriz que demonstra sua ineficiência pelos altos índices de repetência de evasão e fracasso 

escolar? As políticas de correção desse mal, como programas de aceleração, por exemplo, não 

se voltam para a revisão da organização do sistema educacional, pelo contrário, visam 

recolocar o aluno no mesmo modelo educacional, sem questionar a necessidade de mudança 

real da escola.  

Os alunos que participaram da pesquisa estão num nível de escolaridade em que parte dos 

professores passaram por cursos de licenciatura sem sequer discutir sobre a temática da 

inclusão. Os professores não possuem uma formação adequada e nem participam de uma 

política de formação continuada que dê a eles subsídios para trabalhar com esses sujeitos. Por 

isso, é um equívoco de nossa parte acreditar que o fato de ter os alunos com deficiência na 

escola significa a efetividade da proposta de inclusão.  

A não adaptação dos alunos à lógica de organização da escola reforçam as histórias de 

fracasso e evasão escolar, comum entre as pessoas com deficiência. Na perspectiva de um 

ensino e de uma escola inclusivos a estrutura de organização dos espaçostempos escolares 
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precisa sofrer modificações para favorecer o desenvolvimento de todos os alunos, com ou sem 

deficiência. 

Cabe questionarmos se houve mudanças e avanços significativos no processo de inclusão e 

escolarização das pessoas com deficiência. Se as práticas pedagógicas realizadas na escola em 

relação aos alunos com deficiência estão contribuindo para que os mesmos construam 

conhecimento e exercitem sua autonomia? Certamente, este artigo não tem como responder a 

essas indagações. Não obstante, os relatos dos sujeitos dizem muito sobre suas vidas, a escola 

e sua relação com os saberes formalmente ensinados nos currículos prescritos. É mais, 

apontam caminhos para atuação da escola e dos professores que possibilitariam um melhor 

desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses alunos. Sabemos que isso é um desafio 

para as escolas, mas, por outro lado, não podemos continuar negligenciando a constatação de 

que se as práticas pedagógicas em relação às pessoas com deficiência intelectual não forem 

repensadas e ressignificadas, continuaremos promovendo a negação desses alunos como 

sujeitos da educação e protagonistas de suas próprias histórias. 
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