
I NTRODUÇÃO 
 
 
 

As pessoas com deficiência estão presentes na sociedade e convivem com ela 

ou apesar dela. Minha vida é fortemente marcada pela presença delas, desde 

criança, convivi com a deficiência, na família e nas circunvizinhanças, todas elas 

sempre me chamavam a atenção. Com o passar do tempo pude perceber que a 

realidade da pessoa com deficiência é muito complexa e marcada pela exclusão 

em uma sociedade capitalista, de mercado  e de culto ao corpo. O ser humano é 

valorizado pelo que produz e pelas aparências.   

 

Neste tempo de minha  percepção do mundo da deficiência, surgem movimentos 

por parte das pessoas com deficiência   e de seus familiares em direção a uma 

maior visibilidade  das mesmas. Elas passam a assumir seu papel na sociedade 

como ser humano sujeito de direitos e deveres e como cidadãos e cidadãs que 

pertencem à sociedade e querem dela participar. Este movimento ganhou mais 

expressão na década de 1980, a partir do ano de luta pelos direitos da pessoas 

com deficiência, estabelecido pela ONU.  Muitos avanços tem havido no sentido 

da sociedade perceber a presença da pessoa com deficiência e, também, um 

esforço em incluí-la  em seu convívio  criando uma relação de pertencimento e 

de participação. 

 

Neste caminhar para a  inclusão está a discussão sobre inclusão escolar, pois é 

um direito das pessoas com deficiência terem acesso à educação  como 

qualquer outra pessoa. As leis brasileiras garantem a inclusão da pessoa com 

deficiência na rede regular de ensino. No entanto, isto ainda é alvo de muita 

discussão, desconfiança e insegurança.  A escola tem dificuldade de fazer de 

fato a inclusão, por desconhecer a realidade destas pessoas e de quebrar os 

preconceitos que foram cristalizados ao longo da história da humanidade a 

respeito das deficiências e das pessoas acometidas por elas. Há também a 

dificuldade de criar novos paradigmas educacionais que incluam estas pessoas 

no processo de ensino aprendizagem. Os educadores sentem muita dificuldade, 

por não se sentirem preparados para este desafio. Tenho visto muita 
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preocupação com o diagnóstico, o que pode ser limitador em um processo de 

construção de possibilidades. 

 

As famílias, entretanto, vivem um momento de muita apreensão para deixarem 

seus filhos e filhas com deficiência “criarem asas” e se aventurarem neste 

ambiente hostil que a sociedade oferece. Por outro lado, alguns pais de crianças 

ditas normais têm preocupação  em que seus filhos sejam prejudicados nesta 

convivência.  

 

Sou pastora da Igreja Metodista, e tenho uma filha com Síndrome de Dandy 

Walquer, que lhe acarreta deficiência múltipla. Em 2005, viemos para São 

Bernardo do Campo e ela passou a participar do Projeto Vida. Este projeto 

propicia atividades esportivas e de lazer para pessoas com deficiência, acontece 

no campus Rudge Ramos da Universidade Metodista de São Paulo. 

 

 Após algum tempo de participação dela no Projeto, ofereci-me como voluntária 

para contribuir de alguma forma. O coordenador convidou-me para liderar o 

grupo de familiares. Há aproximadamente 4 anos, tenho trabalhado com eles no 

sentido de proporcionar troca de experiências, discussão de temas de interesse 

comum, organizações de eventos. Temos pensado neste grupo como um 

espaço de construção de cidadania, onde se propicia a maior participação 

possível, a busca de direitos e a luta pela garantia destes direitos. Ao longo do 

tempo, alguns temas têm sido recorrentes, como: sexualidade da pessoa com 

deficiência, a relação com os profissionais da saúde, em especial em relação 

aos diagnósticos e a inclusão escolar.  

 

Há muitos temores quanto ao preconceito que seus filhos poderão sofrer, à falta 

de preparo dos professores em trabalhar com os alunos com deficiência. 

Tínhamos no projeto muitas pessoas usando cadeira de rodas, usando fralda, 

com dificuldade de movimento nos membros superiores o que necessita de 

maior acompanhamento na hora da alimentação. Elas,em especial as mães, 

apontavam alguns aspectos como: quem vai trocar a fralda, quem vai alimentar? 

Como as outras crianças vão tratá-la? A escola está preparada para receber? 

Como os pais das outras crianças vão tratar o meu filho/a?, entre outras. 
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Em função de toda trajetória de vida, fiz o curso de Especialização em 

Psicopedagogia; e, ao longo do curso, percebi, por parte de meus colegas, que 

eram, em sua  maioria, professores, uma insistência e até dependência dos 

diagnósticos, em especial, dos alunos que apresentavam alguma deficiência. 

Junto a isto, muitas queixas em relação  aos pais e, em especial, às mães, 

quanto à falta de presteza em buscar os diagnósticos. Motivada por isto, fiz meu 

trabalho de conclusão,do curso,com a produção de um artigo, a partir de um 

estudo de caso, procurando evidenciar a importância da parceria escola-família- 

profissionais da área para o bom resultado alcançado no trabalho com a criança.  

 

 Entendo que a obrigatoriedade legal da inclusão na escola não garante a 

inclusão de fato e que muitos fatores precisam ser considerados: a diversidade 

de deficiências e adequação pedagógica a cada uma delas; a acessibilidade, 

que não é só arquitetônica; a capacitação e a disposição dos professores para 

trabalhar nesta direção; a adequação das grades curriculares dos cursos de 

formação de professores diante da lei e da inclusão; se a limitação imposta pela 

deficiência é real ou circunstancial; o papel da família neste processo? ela ajuda 

ou atrapalha? Por outro lado, não se pode desconsiderar  o  que se passa com a 

família, como ela se relaciona  com a deficiência, e  que é ela que, no primeiro 

momento, vai optar ou não pela inclusão. 

 

Ingressando no mestrado em Educação, continuei no caminho da investigação 

sobre a inclusão e a família. E, mais objetivamente, da inclusão escolar e, saber 

como é esta relação e se contribui ou não para a  inclusão. Alguns 

questionamentos podem ser levantados: Na inclusão escolar deve-se só 

mensurar os avanços de aprendizagem “acadêmica”?  Que aspectos devem ser 

levados em conta quando se propõe uma educação inclusiva?  A família  tem 

participado do processo? Qual o papel da família neste processo? Como se 

organizam as famílias em torno da deficiência? Quem assume a 

responsabilidade? O que povoa o pensamento da família sobre a deficiência? 

Como elas enfrentam? Qual a visão da família a respeito da inclusão escolar: 

quais as vantagens,  quais os desafios, quais as principais preocupações?  
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Procurando responder a estas questões, algumas hipóteses foram levantadas: 

Diante do quadro da deficiência do filho/a, a mãe é quem assume a maior 

responsabilidade com o cuidado e com a busca de superação do problema. O/a 

filho/a com deficiência absorve totalmente o tempo e a vida  da mãe. Amãe  fica 

entre o diagnóstico e prognóstico médico e escola fazendo a ponte entre estes 

dois saberes. A família (mãe) fica confusa entre colocar o/a filho/a na escola  

regular: medo de  uma possível exposição do mesmo; dificuldade do desapego. 

O modo como a sociedade vê e se relaciona com as pessoas com deficiência 

reflete na relação da família com a escola. A escola tem o que aprender com a 

família na aposta em superar os obstáculos e contrariar prognósticos (desafio de 

enfrentar o desconhecido).  

 

O presente trabalho propõe-se a explicitar o entendimento da família sobre a 

inclusão escolar e o que a escola pode aprender com ela. O objeto desta 

pesquisa circunscreve-se ao grupo de familiares dos participantes do Projeto 

Vida. Tendo em vista que o objeto de estudo é o ser humano e que a 

pesquisadora está fortemente envolvida com a temática que será trabalhada,  há 

que se considerar que a pesquisa até aqui instituída não dá conta de toda 

complexidade da proposta. Optamos por um caminho metodológico que 

contemplasse essa complexidade e que propiciasse à pesquisadora posicionar-

se no trabalho como alguém que tendo vivido, experimentado e percebido os 

sulcos deixados por esta vivência, e que pode dizer sobre algo. Porém, é 

impossível dizer sem se ter em mente que está presente uma subjetividade, que 

se construiu no convívio com outras subjetividades.  

 

Sou mulher, mãe, pastora e pesquisadora em educação, carregando uma 

bagagem de vida que se foi construindo ao longo do tempo no encontro com 

outras subjetividades que também têm suas marcas, e que contribuíram para 

que eu seja o que sou. As discussões em aula, o visitar e o revisitar minha 

história de vida possibilitaram a percepção do outro como outro e a construção 

de uma ressignificação de minha própria história; e isto desafiou-me a percorrer 

um novo caminho. 
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Neste momento estudante pesquisadora, diante do desafio de concluir um curso 

de mestrado, tendo diante de mim a possibilidade de refletir sobre um tema que 

está em pauta em meu grupo de atuação e que faz parte do meu interesse como 

mãe, encontrei  na Bricolagem e História de Vida a possibilidade de abertura a 

aspectos que a pesquisa cartesiana não dá conta. Bricolagem vem da palavra 

francesa bricoleur, que se refere a um indivíduo que faz tudo, lançando mão das 

ferramentas disponíveis para realização desta tarefa; tem relação com 

criatividade. O primeiro capítulo  apresenta o referencial teórico metodológico da 

pesquisa baseada na bricolagem a partir de minha própria  história de vida.     

 

O segundo traz três temas que estão imbricados e considero relevantes para a 

discussão do tema da inclusão escolar. O primeiro é família, que considero o 

primeiro espaço de inclusão da pessoa com deficiência. A família exerce 

influência na formação da pessoa e recebe a influência da sociedade. É de certa 

forma o embrião do processo inclusivo. Ao longo de minha caminhada, em meio 

as pessoas com deficiência tenho percebido que  a mãe é quem está sempre na 

frente do envolvimento com seus filhos e filhas com deficiência. Na abordagem 

do tema família procuro fazer uma leitura de gênero para melhor entender este 

fenômeno. Em seguida, trago  algumas considerações  sobre o tema  da 

deficiência, considerando que muito de como as pessoas são tratadas hoje é 

decorrência da falta de conhecimento do que é deficiência e do imaginário que a 

sociedade tem sobre o tema. Por último, faço uma reflexão sobre inclusão. 

Tendo em vista que inclusão é um processo educativo em que os envolvidos  

são os  seres humanos, é preciso explicitar o que é ou quem é o ser humano. A 

partir daí, trago uma reflexão sobre a educação inclusiva. 

  

O terceiro capitulo traz a pesquisa propriamente dita. Descreve o Projeto vida, o 

perfil das pessoas atingidas pela pesquisa, os resultados obtidos e as 

considerações sobre a pesquisa. 

 

Concluo fazendo algumas considerações sobre o procedimento metodológico,  

salientando aspectos relevantes da pesquisa. 
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CAPÍTULO I  

 

Bricolagem e História de Vida como referencial instituidor de pesquisadora 

sobre Inclusão Escolar de Criança com Deficiência 

 

 

A proposta deste  capítulo é apresentar o referencial  teórico-metodológico deste 

trabalho, que se dá a partir da convivência com pessoas com deficiência. 

Fazendo uma retrospectiva  de minha vida, pude perceber que, ao longo de 

minha infância e adolescência, tive contatos com muitas pessoas com 

deficiência, as mais diversas. Na infância, tive uma irmã que nasceu deficiente e 

teve poucas horas de vida; convivi com uma prima que aos nove anos 

apresentou uma doença degenerativa que a tornou deficiente. Isto  envolveu 

toda a família,  marcou, de forma especial, a vida de todas as crianças da família 

daquela geração. Nesta convivência, muitas coisas me inquietavam; 

principalmente, como os adultos  tratavam a questão. Ainda, fazendo uma 

listagem rápida, pude elencar 24 pessoas que povoaram meu mundo neste 

tempo; de cada uma  tenho lembranças muito marcantes. Algumas trabalhavam, 

outras mendigavam, mas todas carregavam o estigma da diferença que as 

afastava do convívio social mais pleno; muitas vezes eram  menosprezados, e 

até serviam de escárnio, ou de motivo para os adultos assustarem as crianças, 

ou para  ameaçá-las no caso de infração de  alguma regra. 

 

Em 1992, quando trabalhava no CECA ( Centro Ecumênico de Evangelização e 

Assessoria),  fui convidada a assessorar nas celebrações do  Encontro Nacional, 

que comemoraria os 20 anos de atuação da FCD (Fraternidade Cristã de 

Doentes e Deficientes), no Brasil. Neste encontro, reuniram-se por volta de 1200 

pessoas do Brasil e da América Latina, e destas aproximadamente 900 eram 

deficientes, com as mais diferentes deficiências possíveis.  

 

Este evento foi um marco em minha vida,  tocou-me profundamente em dois 

pontos. Primeiro foi o potencial que estas pessoas apresentavam, a 

competência em realizar tão grande evento, desenvoltura que transparecia na 

comunicação, na parte artística, etc; na formação profissional que possuíam. O 
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outro, a atitude da sociedade local que recebeu o encontro. O evento se deu em 

São Leopoldo-RS. Como parte da programação foi feita uma caminhada do 

Ginásio Municipal até a praça principal. Quando chegamos em frente a Igreja 

Matriz, estava encerrando-se a missa de 1ª comunhão, muitos pais estavam 

saindo com seus filhos e filhas para tirar fotografia na praça; todos 

rigorosamente vestidos. A reação das pessoas foi a pior possível, muitas delas 

pegavam os filhos e se afastavam, como se a praça tivesse sido tomada por um 

bando de bichos. Estava sendo distribuída uma carta à população, pelos 

participantes do evento, muito poucas pessoas pegaram e algumas tomavam 

das mãos dos filhos e devolviam. Foi uma cena grotesca, nunca mais vou 

esquecer. 

 

 Em 1993, chegou minha filha com Síndrome de Dandy Walker (SDW). Esta 

síndrome caracteriza-se por uma alteração congênita no cerebelo, é uma 

síndrome não familiar, caracterizada por dilatação cística do quarto ventrículo e 

por aplasia ou hipotrofia parcial ou total do vernis cerebelar. (EWALD, 2005)  Em 

consequência apresenta deficiência múltipla: déficit motor, visual e cognitivo. Os 

exames Potencial Evocado  Visual indicavam amaurese bilateral. Neurologista e 

oftalmologistas, diante dos diagnósticos produzidos por estes exames 

computadorizados, afirmavam que ela não enxergava nem poderia vir a 

enxergar; seu diagnóstico era cegueira total. Tanto nós, familiares como 

professores da creche e, depois, da escola maternal tínhamos a sensação de 

que alguma coisa ela via. Ela fazia coisas que nos pareciam impossíveis para 

quem não visse nada. Até que um dia, quando ela estava com  3 anos e meio, a  

terapeuta ocupacional ficou sabendo da chegada de um oftalmologista, que 

havia feito especialização no Japão e estava topando desafios em neurologia. 

Fomos até ele, e após um exame minucioso, ele disse:  Não sei, mas vamos 

tentar; se ela tem 5% de visão, vamos aproveitar. Acho que ela precisaria de 

uma lente no mínimo 11, mas vamos começar adaptação com 7.1 

 

O processo de adaptação foi progressivo até o grau 9,5. De repente, ela 

começou a rejeitar os óculos, o médico ficou meio sem saber o que fazer, surgiu 

                                                 
1 Palavras do Dr. Vitor Santos, que assumiu o desafio de tentar descobrir as potencialidades de 
que a menina tivesse alguma possibilidade de visão. 
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a pergunta: será que a lente está muito forte? Inicia o processo inverso. Hoje ela 

tem 16 anos, está usando óculos com três graus em uma lente e três e meio na 

outra. Como apresenta dificuldades em outras áreas, ainda é uma incógnita o 

que de fato ela vê e como vê; há suspeita de visão lateral. A cada dia ela 

surpreende, demonstrando que está enxergando coisas que a gente imaginava 

que não conseguiria. Por vezes, continua com atitudes de quem ainda não 

enxerga, especialmente com uso do tato. Oliver Sacks afirma: Nos que acabam 

de ganhar a visão, aprender a ver exige uma mudança radical no funcionamento 

neurológico e, com isso, uma mudança radical no funcionamento  psicológico, 

no eu, na identidade.( SACKS, 1995: 154). Isto deve ainda estar acontecendo 

com ela. 

 

Assim como na questão da visão, ela tem  contrariado todos os prognósticos 

estabelecidos. A previsão neurológica é a de que não andaria, não enxergaria e 

não falaria. Hoje ela está se alfabetizando; este processo é muito lento, mas ela 

anda, fala (com dificuldade, mas fala), tem um ótimo convívio social, participa 

ativamente do grupo de adolescentes da comunidade religiosa. Já participou do 

Congresso Regional de Juvenis, que reuniu 317 adolescente e ela foi com o 

irmão de 15 anos.  Sua trajetória na escola vai desde a creche com sérias 

restrições da instituição até a inclusão em uma escola regular. Na escola regular 

ingressou na Educação Infantil com 4 anos, cursou até a primeira série da 

Educação Fundamental. Após uma avaliação da escola e da família com auxílio  

de profissionais externos, ela retornou ao nível 4 (último ano da Educação 

Infantil), depois seguiu para a 1ª série do Ensino Fundamental. A primeira 

tentativa na 1ª série foi muito frustrante,  especialmente para a professora. Ela 

era muito reconhecida na escola, como alfabetizadora, mas nunca tinha se 

deparado com criança com maiores dificuldades de aprendizagem. Na segunda 

tentativa, a professora também nunca havia trabalhado com o diferente, mas 

tomou como desafio e fez um trabalho muito bom, apoiada na assessoria da 

psicopedagoga, da fonoaudióloga e do oftalmologista. Por força de transferência 

do trabalho do pai, passou por um período  estudando no grupo alternativo em 

uma escola regular; hoje está inserida em uma classe regular. 
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Sou pastora da Igreja Metodista, tenho atuado como tal desde o final do século 

passado, há, aproximadamente, 30 anos. Minha  atuação pastoral  sempre foi 

pautada pela preocupação com  o sofrimento dos marginalizados. Tive a 

oportunidade de construir uma rede de apoio a uma família da comunidade que 

passava pela experiência de ter um filho com deficiência.  

 

Atualmente, sou voluntária no Projeto Vida, na Universidade Metodista de São 

Paulo, que desenvolve atividades esportivas e artísticas com pessoas com 

deficiência de diferentes idades. Lá, praticam esportes como basquete, capoeira, 

dança, escalada, handebol, judô e natação . O objetivo é oferecer melhor 

qualidade de vida para estas pessoas, além de estimular a autoestima, melhorar 

o condicionamento físico e diminuir os casos de depressão nessa população. 

Participando desse projeto, elas têm a oportunidade de lutar pelos seus direitos 

e exercer melhor a cidadania. Coordeno o Grupo de Familiares, que, no projeto, 

é um espaço de apoio mútuo e construção de cidadania. 

 

Além de ajudar a comunidade, o Projeto Vida também beneficia os alunos da 

Universidade, em especial, da educação física e fisioterapia que, envolvidos 

mais diretamente nestas atividades, aprendem a se relacionar com esses 

pacientes, ingressando no mercado de trabalho com um diferencial e 

experiência de cidadania. 

 

Sou pastora e pesquisadora em educação carregando esta bagagem de vida 

que foi, ao longo do tempo, produzindo sulcos que fazem  com que eu seja o 

que sou.  Com o passar do tempo foi surgindo a necessidade de refletir sobre 

esse momento vivido como família: criança que conviveu com a deficiência;  

mãe que acompanha o percurso (processo de desenvolvimento) da filha em 

direção a sua construção como ser humano, vencendo bravamente seus limites; 

alguém que tem se envolvido nesse mundo ainda marginal de pessoas que 

vivem a sua condição de diferente em um mundo que as coloca como desiguais.  

 

Esta vivência, convivência, percepção do que se passa deu a possibilidade de 

instituir-me como alguém que pode refletir e dizer sobre uma realidade. Esta 

autorização sustenta-se na afirmação de Sergio Borba ( 2004) pelo vivo, e pelo 
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vivido e no vivido temos nossos afetos, nossas emoções, nosso inconsciente 

fazendo a historicidade no percurso de cada um. E ainda, Remi Hess (2004),  

falando sobre a teoria dos momentos tomando o pensamento de Henri Lefebvre,  

define  momento  como tempo-espaço que o sujeito se dá para se construir,   

dando, assim, a possibilidade da construção consciente de sua própria 

subjetividade. Os momentos não são tempos e espaços estanques, são 

vivências que vão se entrelaçando e construindo significados e identidade, são 

pilares para a  construção da subjetividade de cada um. Para Remi Hess  O 

momento é constituído de um conjunto de elementos materiais, 

psicológicos(afetivos) e passionais,  desencadeado por um outro momento. A 

princípio, ele  se alimenta de nossa herança, depois ele cresce e evolui. 

(2004:35). É um feixe de várias ramificações que vão se constituindo em nosso 

presente.  

 

 Nesta perspectiva, entendo que três momentos vividos constituem e autorizam 

o momento pesquisadora: o momento família, momento pastora, momento 

pesquisadora. O momento família, desde a infância, é povoado por situações de 

deficiência em que coube o papel de observadora e de ter uma atuação passiva 

diante das situações. Mas, que ao mesmo tempo trazia inquietação, fazendo 

contraponto com que aprendia na Igreja a respeito do amor de Deus  para com 

as pessoas e como estas eram tratadas na sociedade. Também como, no meio 

familiar, era tratada a questão da deficiência; parecia-me que com super 

proteção.  Neste momento família há que se ressaltar o momento mãe, em que 

estou sendo afetada por esta realidade, não diretamente  no meu corpo mas na 

forma de enfrentar a vida, tendo que conviver com a pessoa com deficiência, no 

dia a dia. Tendo, ademais, que  lutar para buscar melhor  qualidade vida, 

interagir com especialistas da área médica e da educação, presenciar as 

conquistas e superação  dos diagnósticos e ainda conviver com meus próprios 

sentimentos produzidos por estas relações. Ao longo da caminhada como 

família, e tendo a necessidade de conviver com os desejos de superação da 

deficiência e o desenvolvimento das potencialidades, respeitando as limitações, 

a oração da serenidade tem sido sinalizadora para esta caminhada: Deus, dá-

me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar,coragem para  



 

 

 

22

mudar as coisas que eu possa,e sabedoria para que eu saiba a diferença: ...2 

 

O  momento pastora começa a se instituir desde a infância, quando aprendia, na 

Escola Dominical, sobre o amor de Deus refletido na vida e obra de Jesus 

Cristo, que viveu humilde, esteve com os pecadores, que curou os enfermos e 

os “deficientes”. Cresci sob a imagem mítica de meu avô materno, que de fato 

não conheci, ele faleceu dois dias antes do meu primeiro aniversário. Contaram-

me muitas histórias de como ele brincava comigo, doente, deitado embaixo dos 

cinamomos em uma marimba (espécie de rede feita de madeira, uma cama 

suspensa, onde ele passava as tardes. Brinquei muito, durante a infância, nesta, 

marimba. Ele era muito reconhecido na Igreja por seu testemunho cristão e era 

ao mesmo tempo, militante comunista. Meu pai  sempre fala nele com muito 

carinho e respeito. Na adolescência, vivi o período da ditadura com muitas 

inquietações. Como era possível ser comunista e cristão? Porém estas mesmas 

inquietações foram encaminhando me para a área teológica. Na caminhada 

teológica, foi se solidificando a visão da possibilidade de uma  experiência 

religiosa aliada a uma preocupação social, tendo em vista que a proposta 

pedagógica de Jesus traz aspectos importantes a serem considerados hoje, que  

servem como estímulo para uma transformação da realidade, perspectiva da 

construção de uma nova vida. 

 

 O ponto de partida da proposta de Jesus está na encarnação. O evangelista 

Mateus apresenta Jesus como o Emanuel - "Deus conosco" Mt 1.23. Para o 

evangelista João, em Jesus "o verbo se fez carne, e habitou entre nós" Jo 1.14. 

 

A encarnação de Jesus ocorre no contexto de seu compromisso com o Reino de 

Deus, contrária à proposta do Império que é de acumulação e discriminação. 

 

... Enquanto Verbo de Deus, Jesus é o Deus presente no meio da história 
humana em geral e nossa história em particular.(...) indagamos de modo 
agudo sobre o sentido da revelação de Deus, sobre o sentido de nossa 

                                                 
2 Esta oração é usada pelos AA. Esta oração traz dois elementos que estão sempre presentes 
na situação de deficiência: o desejo de superação e a  tendência a acomodação. É preciso ter 
presente que há coisas que são impossíveis de superar e outras que precisam ser superadas e 
é preciso saber fazer a distinção. Por exemplo há marcas da deficiência  que não são 
removíveis, porém há barreiras atitudinais que precisam ser destruídas. 
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história a partir do Deus que se revela solidário, que se sacrifica a favor da 
vida e concede possibilidade de vida plena. Enquanto "feito carne" nós o 
enxergamos como o homem da marginalizada Nazaré, atraído por estranhas 
causas de gente simples ...(CÉSAR,1991:17) 

 

A misericórdia e a solidariedade do ser humano, Jesus, se fizeram sentir na sua 

atuação com os marginalizados pela sociedade de sua época, entre eles, os 

doentes e os com  deficiência. Elas se expressam na inclusão dessas pessoas 

no convívio social, do qual estão alijadas. Jesus foi solidário com as pessoas 

doentes e deficientes. À medida em que as identificava,  parava para ouvi-las, 

dava atenção às suas necessidades. O paralítico da porta de Betesda, ele o 

identifica e ouve a sua história.(...) Jesus o viu deitado e, sabendo que estava 

doente... todo esse tempo perguntou: ... Senhor - respondeu ele - não tenho 

ninguém ... (João 5. 6-7)3  

 
   
A atitude de Jesus para com as pessoas doentes e deficientes é de inclusão e 

de solidariedade.  A solidariedade de Jesus começa na percepção da presença 

destas pessoas à beira do caminho. Ele se dá conta da presença delas, pára, 

aproxima-se, coloca-as no meio do grupo. Toca na pessoa e normalmente a põe  

no meio do grupo dos discípulos ou da multidão que o acompanha. A mulher 

hemorrágica estava condenada ao isolamento por todo o tempo de sua 

enfermidade. Jesus restaura-lhe não só a saúde, mas lhe dá a possibilidade do 

convívio que não é permitido às mulheres naquela época, especialmente com 

sangramento. Sua atitude de incluí-la no grupo faz com que prestem  atenção na 

sua presença. De certa forma, obriga a uma postura de reconhecimento e 

aceitação. Segundo Ivone Gebara,  o projeto de Jesus e de seu movimento 

consistia basicamente em tentar restaurar a plena humanidade, sobretudo 

daqueles que dela tinham sido privados pelos mecanismos de exploração 

legitimados pela ideologia religiosa (GEBARA,1994:72) A ação curadora de 

Jesus para com essas pessoas devolve-lhes a participação na sociedade. O 

paralítico de Betesda não mais jaz no meio da multidão, deixa o leito e  é 

encontrado por Jesus no pátio do templo. (João 5.14) 

  

                                                 
3
 Palavras grifadas por nós para salientar  a atitude de Jesus. 
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No tempo de Jesus a realidade das pessoas doentes e deficientes  era ainda 

mais grave que hoje. As implicações da deficiência eram mais severas, estavam 

relacionadas a preceitos religiosos. A culpa também faz parte do imaginário, 

nestas situações. É importante salientar que Jesus não elimina a realidade do 

pecado da vida das pessoas com deficiência. Ele não as trata como coitadinhas, 

santas que não sabem o que fazem, mas não lhes atribui culpa pela deficiência. 

Ele sempre perdoa pecados, mas não menciona que os pecados da pessoa em 

questão sejam  a causa da doença ou da deficiência. Ao contrário, em João 9.3 

ele afirma: Ele não é cego por causa dos pecados dele nem por causa dos 

pecados dos seus pais.  

 

A inclusão se dá através do espaço religioso - o templo e o sacerdote - que é, na 

época, o legitimador do convívio social. A atuação de Jesus tinha um 

componente litúrgico muito forte, a começar pelo dia em que aconteceu a 

maioria dos milagres. Jesus curava no sábado, dia consagrado ao culto. Em 

muitos casos, ele usou um rito que se adaptava a cada situação. 

 

Evidencia-se, nos relatos de encontros de Jesus com os doentes e pessoas  

com deficiência, uma ênfase na devolução de dignidade de vida, acolhendo, 

sendo solidário, integrando ao convívio social, respeitando suas potencialidades. 

Em seu ministério, Jesus dá a eles a oportunidade de participar do processo 

curativo, dentro de suas possibilidades. (...) Levanta-te, toma teu leito e anda. 

Imediatamente o homem se vê curado e, tomando o leito, pôs-se a andar(...) 

João 5.8-9; Vai, lava-te no tanque de Siloé ... Ele foi, lavou-se e voltou vendo. 

João 9.7.  Esta participação das pessoas tem uma função terapêutica muito 

importante de valorização e de desafio para vencer as barreiras de suas 

limitações. 

 

Como minha formação básica  é na teologia, não tenho como fugir de uma visão 

teológica de ser humano, não posso deixar de lado  a relação do ser humano 

com o sagrado. Em Gênesis 1.26-27 encontramos que o  ser humano foi feito à 

imagem e semelhança de Deus (homem e mulher). Reconhecer que o ser 

humano é  imagem e semelhança de Deus é reconhecer que o ser humano é 

sagrado.  



 

 

 

25

 

Por intermédio da imagem de Deus (Sl 8,5; Sb 2,23; 1Co 11.7, Tg 3.9), a 
Bíblia afirma o sagrado ou a dignidade de cada pessoa. Dizer que cada 
pessoa é sagrada é dizer que Deus tem um relacionamento tão estável 
conosco que não conseguimos entender  uma pessoa sem considera-la 
como um ser em relação com Deus. ...  Entendemos uma pessoa como 
alguém cuja dignidade é mantida pelo amor divino e a fidelidade. A nossa 
dignidade é sagrada, porque Deus nos ama.”( GULA,1996:31e 32) 

 

Este reconhecimento nos traz à consciência de que quando estamos diante de 

uma pessoa, com a qual estamos estabelecendo um relacionamento, seja 

educacional, pastoral ou outro, estamos nos relacionando com algo sagrado, 

precioso para Deus.  

 

 A aplicação do conceito da imagem de Deus ao ser humano é o estatuto  da 
igualdade humana e a constituição da humanidade em `sociedade’ …  A 
qualidade da imagem é atribuída a todas as pessoas indistintamente, sem 
consideração de raça, cultura  e credo, sexo. A esta imagem pertence 
também a mulher... .( BRAKEMEIER,2002:21) 
 

 
Poderia se acrescentar a esta citação que esta imagem pertence, também, às 

pessoas com deficiência, que têm suas diferenças, mas são iguais na sua 

condição de ser humano. Dizer que os seres humanos são iguais não significa 

ignorar as diferenças. Há uma diversidade muito grande no gênero humano, 

mas isso não significa que não sejamos iguais. Cada um, cada uma, tem a sua 

dignidade que é um valor inestimável, refletida pela imagem de Deus nele/a. 

Significa que, quando estamos nos relacionando com alguém,  estamos numa 

relação de iguais, mesmo estando em posição diferente.  

 

O estatuto da imagem  e semelhança de Deus está no fato de Deus ter criado a 

humanidade com toda a sua diversidade e não na sua “perfeição”.  No 

imaginário religioso, é comum confundir imagem de Deus com perfeição. A 

história da humanidade tem apontado o ser humano como imperfeito e sujeito de 

imperfeições. Não temos competência para instituir o que é perfeito ou 

imperfeito. Como seres humanos somos inconclusos, vulneráveis. Considerar a 

sacralidade do ser humano a partir da imagem semelhança de Deus é 

considerar o outro como valioso, importante, com capacidade de participação 
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criadora na construção de si mesmo e de relações libertadoras. Reconhecer o 

ser humano como sagrado é reconhecer nossa dignidade e nossos direitos; 

reconhecer a dignidade e o direito dos/as outros/as, primar para que a dignidade 

e o direito de todos/as sejam garantidos, independentemente  das diferenças de 

locomoção, de comunicação, da forma de ver e  de ler o mundo.  

 

A preocupação com os mais fracos e marginalizados sempre esteve presente  

em  minha atuação e se fortaleceu na construção teológica tecida ao longo do 

tempo, constituindo esse  momento pastora. Após alguns anos de atividade, já 

conhecia a FCD e já tinha minha filha, quando nasceu no meio da comunidade 

um menino com uma enfermidade no coração. Lutou contra a morte durante 

cinco meses, ficou com sequelas severas. Toda a fundamentação bíblico- 

teológica da atuação de Jesus possibilitou uma ação pastoral junto à família e à 

comunidade. À família, dando o apoio necessário, à comunidade, desafiando-a a 

conhecer mais a realidade das pessoas acometidas pela deficiência e a tornar-

se uma rede de apoio a esta família. Primeiro a luta pela vida da criança, depois, 

a luta pela qualidade de vida, trabalhando os sentimentos e as frustrações 

advindas desta realidade. Foram 8 anos de construção de sentido de vida para a 

família, para a comunidade e para mim. Procurei tecer dentro da comunidade de 

fé, uma teia de apoio para esta família, dando instrumentos para que a 

comunidade tivesse outra percepção da pessoa com deficiência e assumisse 

seu compromisso como cidadã e cristã.  A realidade vivida pela família com uma 

criança com deficiência aponta para a necessidade de maior abrangência de 

relações que possam ajudá-la a encontrar condições de proporcionar uma 

melhor qualidade de vida. Tendo em vista que a atuação pastoral de 

aconselhamento individual não dá conta de todo esse universo da deficiência, 

busquei apoio de leigos e leigas possuidores de sensibilidade e capacitados, 

bem como aproveitei grupos e organizações da igreja que pudessem contribuir. 

Os evangelhos registram palavras de Jesus que ampliam a relação familiar para 

além dos limites da consanguinidade.  

 

... Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e 
quem são meus irmãos?   E, estendendo a mão para os discípulos, disse: 
Eis minha mãe e meus irmãos.   Porque qualquer que fizer a vontade de meu 
Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. (Mateus 12:48-50) 
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No evangelho de Marcos, assim como no de Mateus, Jesus estende os laços 

familiares àqueles e àquelas que fazem a vontade de Deus. Diante da 

expressão de Jesus, colocada por eles, poder-se-ia perguntar qual é a vontade 

do Pai? A Igreja Metodista afirma que: 

 

O propósito de Deus é reconciliar consigo mesmo o ser humano, libertando-o 
de todas as coisas que o escravizam, concedendo-lhe uma nova vida à 
imagem de Jesus Cristo, através da ação e do poder do Espírito Santo, a fim 
de que, como Igreja, constitua neste mundo e neste momento histórico, 
sinais concretos do Reino de Deus.(Plano Vida e Missão,1996:15) 

 

Em Lucas, por sua vez, a família de Jesus é apresentada como sendo aqueles e 

aquelas que ouvem e praticam a Palavra de Deus (Lucas 8.21). 

 

Isso equivale a dizer que a nova humanidade é aquela que, liberta e cheia de 
vida, ouve e pratica o evangelho, que é a Palavra de Deus revelada em 
Jesus. Essa tarefa é ainda mais importante do que os próprios laços 
familiares, porque é dela que surge o mundo novo, cheio de liberdade e vida 
para todos. (STORNIOLO,1992:87)             
 

  
Isto nos aponta para a comunidade cristã que quer ser sinal do Reino de Deus 

no mundo. Para ser sinal, precisa ouvir e praticar a Palavra de Deus e assim 

cumprir a sua vontade.Esta comunidade torna-se a família de Jesus e tem em 

sua vida e ação o fundamento para sua própria ação no mundo.  

 

Retomando o pensamento de HESS, posso dizer que o momento pastora vem 

se constituindo, desde a infância, na aprendizagem na Escola Dominical, na 

convivência com as pessoas, na formação acadêmica em teologia e nas 

vivências com as pessoas com deficiência, além dos afazeres próprios da 

atividade  pastoral.  

 

Neste fazer-me pastora inicia-se o momento pesquisadora. Durante o curso de 

Teologia, no final da  década de 1970 tive o primeiro encontro com o 

pensamento de Paulo Freire. Li as suas obras “Educação como prática da 

liberdade” e “Pedagogia do Oprimido”. Estas obras foram fundamentais na 

formação teológica e pedagógica. Motivada por elas fiz meu trabalho de 
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conclusão  do Curso de teologia  A realidade da criança brasileira e o Currículo 

da Escola dominical, departamento primário B. Este trabalho teve como 

motivação a necessidade de ler o mundo, conforme Paulo Freire e a pedagogia 

de Jesus expressa em Lucas 24.13-35. No final dos anos 70, havia graves 

denúncias levantadas contra a antiga FEBEM (Fundação do Bem Estar do 

Menor) e as condições adversas das crianças no Brasil; isto instigou-me a refletir 

sobre esta realidade e o como a Igreja estava trabalhando com as crianças 

dentro desta realidade. 

 

O evangelista Lucas, ao narrar o episódio de Jesus com os discípulos de 

Emaús, apresenta elementos da atitudes de Jesus  que considero importantes 

no fazer pedagógico. 1)Jesus aproxima-se dos discípulos, caminha com eles 

ouvindo, inteirando-se do que se passa com eles. Percebe sua tristeza, 

decepção, desistência de uma caminhada, sentimento de morte; 2) Jesus 

questiona: pergunta sobre o que aconteceu, dá possibilidade para que eles 

digam a sua palavra; ajuda-os a refletir sobre o vivido; 3) Jesus traz àmemória o 

que eles já conheciam sobre a Bíblia e o que tinha relação com os 

acontecimentos, valorizando o que eles tinham de bagagem. Explora o que eles 

têm de conhecimento acumulado, caminhando junto com eles; neste percurso 

amoroso, torna-se parte do grupo, usa gestos conhecidos, como o partir do pão 

e é identificado. 4) Eles percebem o que aconteceu e voltam à comunidade dos 

discípulos, agora com sentimento de vida e prontos para enfrentar os 

acontecimentos com a comunidade. 

 

Neste momento se entrelaçam a pastora e a estudante, no encontro dos 

conceitos teológicos, a ação pedagógica de Jesus com os conceitos 

pedagógicos de Paulo Freire se alicerça o momento pesquisadora. 

  

 Deste encontro com Paulo Freire, dois conceitos fizeram diferença em meu 

modo de atuar como pastora e também como pesquisadora: 1) ver o ser 

humano como um ser inacabado, sempre com a possibilidade de vir  a ser mais; 

2) a necessidade de ler o mundo. Isto me instituiu como pesquisadora que 

passou a tentar ler  o mundo da deficiência, a partir das longas esperas nas 

antessalas  das clínicas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 
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observando a clientela ali presente, ouvindo as conversas ali travadas.  A 

tentativa de construir conhecimento e também de propor desafios à comunidade 

eclesial a ser um espaço de inclusão levou–me a fazer um mestrado em 

pastoral. Como a grande maioria das pessoas encontradas em salas de espera 

são mulheres-mães procurei investigar em que a comunidade de fé pode ser 

terapêutica para estas mulheres. 

 

Este momento pesquisadora está sempre imbricado no momento mãe, a 

pesquisa tem brotado sempre na sala de espera. Hoje, o tempo de espera é no 

Projeto Vida, enquanto se espera pelos filhos que estão em atividades 

esportivas .  Novamente, as mães são as principais personagens neste espaço. 

São elas que  assumem a responsabilidade do cuidado e acompanhamento do 

filho/a, isto porque o pai não está mais presente na família ou porque é tido 

como natural este envolvimento. Atualmente, a questão que se põe é a inclusão 

escolar. Tentando responder a algumas inquietações neste sentido ingressei no 

Mestrado em Educação.  

 

No percurso deste novo Mestrado, duas experiências são importantes e 

marcantes neste processo de construção e instituição da pesquisadora: o 

primeiro foi o reencontro com Paulo Freire, na disciplina Teorias da Educação e 

Realidade Brasileira,   há  exatamente 30 anos.  A atualidade de seus conceitos 

reforçam minha visão antropológica e gnosiológica com inspiração em suas 

idéias. O segundo foi o trabalho realizado na  disciplina Pesquisa em Educação. 

No decorrer da disciplina, estudamos sobre Multirreferencialidade, Bricolagem e 

História de Vida. Durante a leitura e discussão sobre  a utilização de História de 

Vida em Pesquisa em Educação e após a leitura de texto de JOSSO (2004) 

sobre essa metodologia, surgiram, na turma, as seguinte inquietações: “É 

possível fazer pesquisa estando intrinsecamente envolvido com seu objeto de 

pesquisa?” “A história de vida influencia o objeto de pesquisa do pesquisador?”; 

“É possível pesquisar através da própria história de vida?”. Estas questões 

serviram como princípio para o debate, e acabaram por revelar a necessidade 

de se fazer uma experiência empírica desta abordagem. Após um período de 

discussão estabeleceu-se o problema da pesquisa, tentando abarcar tais 

inquietações. Propôs-se então as seguintes perguntas: “Uma abordagem 
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intersubjetiva da formação é possível? Qual a contribuição da metodologia 

História de Vida para compreender a implicação do pesquisador no seu objeto 

de pesquisa?”  

 

Para procurar responder a estas perguntas seguiu-se os seguintes passos: 

 

1 ) Cada aluno/a escreveu sua história de vida na perspectiva de como ele/a se  

constituiu como aluno/a do mestrado. Estas histórias foram colocadas em um 

espaço virtual e puderam ser lida por todos; 

 

2) Houve uma discussão em aula sobre as histórias e qual seria o próximo   

passo; 

 

3) A turma se dividiu em quatro grupos e cada grupo decidiu como trabalharia 

com aquelas histórias. Os quatro trabalharam a partir de abordagens diferentes. 

 

O grupo do qual participei resolveu trabalhar só com as histórias das quatro 

pessoas  envolvidas.   Buscamos  embasamento teórico em JOSSO, que afirma, 

que para o pesquisador acostumado a trabalhar a partir de saberes instituídos, é 

um desafio entender que, no caso do trabalho com as histórias de vida, é 

necessário a elaboração de uma metodologia a partir de um conceito a ser 

definido precisamente pela clarificação do que isso significa para cada um dos 

pesquisadores e que esse processo designa uma dinâmica que é necessário 

constituir (JOSSO, 2004:139); o que nos motivou a elaborar um processo próprio 

para trabalhar com as nossas histórias.  Estabelecemos que primeiro faríamos a 

releitura de nossas histórias de vida, em seguida a ouviríamos  lida por outra 

pessoa, e, a partir daí, deveríamos comentar sobre as impressões e percepções 

causadas por tal vivência, procurando singularidades e pontos de 

convergências. 

 

 Ouvir a própria história dita por outro trouxe, a princípio, um desconforto, que 

aos poucos foi dando um certo distanciamento e a possibilidade de uma postura 

crítica sobre ela. Houve a necessidade de buscarmos algum conceito que 
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pudesse dar conta do que estávamos experienciando. Chamamos a isto de 

“estranhamento.”  

 

Buscamos o termo “estranhamento” no conceito cunhado no mundo do teatro, 

por Bertold Brecht, diretor alemão, que diz que: Estranhar um fato ou caráter é, 

antes de tudo, simplesmente tirar desse fato tudo o que ele tem de natural, 

conhecido, evidente, e fazer nascer em seu lugar espanto e curiosidade (apud 

RIZZO, 2001:44) Nesse sentido afirmamos que o ouvir a nossa história pela 

boca de outra pessoa nos causou um estranhamento, que mereceu de nós 

atenção.  

 

Este exercício de ouvir nossas histórias, refletir sobre elas, conhecer a  história 

do outro nos proporcionou um encontro de subjetividades e nos obrigou a 

perceber o outro como um outro, e, essa relação de subjetividades, possibilitou 

dar um outro enfoque para minha própria vida.  Foi um processo muito rico, mas 

também muito dolorido, o revisitar a nossa história e desvendá-la diante do 

grupo, e produzir conhecimento a partir daí trouxe muita angústia. Além de 

estarmos em uma relação intersubjetiva estávamos tentando quebrar 

paradigmas já arraigados em nós, de uma pesquisa tradicional, cartesiana.  

Precisávamos buscar resposta à questão motivadora de todo aquele processo, 

buscar uma teorização que desse conta de todo tempo vivido nele. Para isto, 

precisamos lançar mão de conceitos já conhecidos e nos autorizar a criar novos. 

 

Um segundo momento, também muito rico, foi a construção do texto: o que, de 

tudo que havíamos experienciado iríamos falar, o que escrever? Quem escreve? 

Iniciamos por uma escrita conjunta, depois pela exigüidade do tempo fizemos 

“esqueleto” do que considerávamos importante conter no texto e cada um 

escrevia uma parte. Tivemos momentos tensos, especialmente na construção 

coletiva, onde nos deparamos com a necessidade de negociação e 

disponibilidade de abrir mão de uma idéia (às vezes era apenas a formulação de 

uma mesma idéia) pela idéia do outro. Quando da construção individual, ficamos 

muito apreensivos em como se daria o resultado deste processo. No entanto, foi 

surpreendente como os textos individuais tinham sintonia entre si e com o que 

se tinha discutido no grupo.  
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As  palavras do próprio grupo são elucidativas desse processo de construção e 

instituição do pesquisador partindo de nossas próprias histórias de vida. 

 

Esta busca despertou em nós a construção de uma nova identidade para a 
formação do pesquisador, identidade esta caracterizada pela resignificação 
do fazer pesquisa e do ser pesquisador dentro de um contexto de produção 
coletiva de novos saberes, o qual extrapola tudo que foi concebido e 
conhecido até o momento por cada um de nós, mas que sem dúvida traz um 
novo significado ao ser pesquisador, onde o vivido, o experienciado, o outro 
e o momento atual são fatores importantíssimos a serem considerados neste 
fazer-se pesquisador. (CASTANHA et ali,2008:12)4    
 

 

Este caminho percorrido nos possibilitou ouvir a nossa própria história, refletir 

sobre ela e confrontá-la com as histórias de vida de outro; fez-nos perceber o 

outro com suas emoções e vivências que por vezes são semelhantes as minhas 

ou totalmente díspares.  Neste caminhar passa-se por uma alteração. Entende-

se aqui por alteração como a tomada de consciência do outro, como sendo 

aquele que possui suas próprias vivências, que tem semelhanças com as 

minhas, mas que é diferente significativamente. No explicitar dessas vivências e 

dessas diferenças e no diálogo com elas se produz novos significados e um 

novo patamar de conhecimento de mim mesma; por conseguinte, uma nova 

identidade do grupo. Produzindo assim uma reformulação da subjetividade e do 

conhecimento conforme Joe L Kincheloe ao examinarmos o eu e sua relação 

com outros nesses contextos, adquirimos um sentido mais claro de nosso 

propósito no mundo, especialmente em relação à justiça, à interconexão e à 

produção de sentido. (KINCHELOE 2007:55). 

 

Este exercício possibilitou  um caminhar conscientizador de quem sou e como 

me constituí no que sou, tendo em vista as vivências  e que estas deixam de ser 

passado. São constituidoras do presente e alicerces para o futuro. Passando por 

um processo de construção de minha própria subjetividade, tornando-me autor- 

cidadão na perspectiva do pensamento de Joaquim Barbosa: 

                                                 
4CASTANHA, Débora, FERNADES, Andréia, MOREIRA, Marcelo, SILVA, Vera Luci M.P . Texto 
extraído do trabalho apresentado pelo grupo no Congresso Científico da Metodista no ano de 
2008, como resultado da experiência feita na disciplina Pesquisa em Educação. 
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...é uma construção histórica, geográfica, social, psicanalítica, ecológica que, 
enquanto tal, exige “politização não só de uma dimensão do sujeito, tal como 
a economia ou a política partidária, mas da vida em suas várias 
perspectivas, englobando seu modo de ser e de se expressar. (BARBOSA, 
2000:90) 
 
  

 É impossível a construção desta subjetividade sem que se tenha em mente que 

isto se construiu e se instituiu no convívio com outras subjetividades.  

Estabelece-se, assim,  uma relação de co-autoria:  o máximo que eu posso ser é 

co-autor de mim mesmo, segundo BARBOSA, expressando o pensamento de 

ARDOINO sobre autoria e autorização. (ARDOINO, 1998:28) 

 

Tomando autorização como  a intenção e capacidade conquistada de tornar-me 

a mim mesma coautora, de querer me situar explicitamente na origem de meus 

atos e, por conseguinte, de mim mesma enquanto sujeito (ARDOINO, 1998:28)  

posso dizer que minha história de vida é construída numa relação de 

intersubjetividades, marcada por todas as pessoas que povoaram minha 

caminhada e comigo conviveram, deixando marcas positivas ou negativas elas 

fazem parte da minha subjetividade e as trago junto comigo em  um processo de 

construção de conhecimento. Não posso me desvencilhar da instituição do 

outro, como outro, na dimensão do vivido.  Na instituição do outro se  dá o 

encontro de heterogeneidade que, segundo ARDOINO, é a experiência mais 

extrema, às vezes a mais cruel, mas provavelmente  também a mais  

enriquecedora (ARDOINO in MORIN, 2002:23). Esta experiência possibilita um 

processo de alteração, como já referido anteriormente, e ganha radicalidade na 

possibilidade do outro reagir diferente do modo que esperamos, que se opõe a 

nós, e do qual o desejo não responde ao nosso. (ARDOINO in BARBOSA, 

2004:17)  A  esta capacidade que o outro  possui sempre de poder desmantelar 

com suas próprias contra-estratégias aquelas das quais se sente objeto, 

Jacques Ardoino chama “ negatricidade” 

 

Neste momento estudante, pesquisadora tendo presente o ser constituído e 

todos os constituintes do mesmo, necessito uma visão multirreferencial para que 

possa me posicionar diante do objeto de pesquisa, sem abdicar desta 
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subjetividade construída nestes diferentes momentos, assim como de outros não 

explicitados nesta reflexão.  

 

Considerando ainda que o objeto da pesquisa é o ser humano é preciso 

examiná-lo  na sua complexidade. Para Edgar Morin, o indivíduo humano é um 

“homo complexus”. “Se o homo, é ao mesmo tempo, sapiens e demens, 

afetivo, lúdico, imaginário, poético, prosaico, se é um animal histérico, possuído  

por seus sonhos e, contudo, capaz de objetividade, de cálculo, de racionalidade, 

é por ser homo complexus” (MORIN, 2005:140). Esta complexidade vem do 

fato de que ele é constituído de bipolaridades que são, ao mesmo tempo 

complementares e antagônicas e, ainda, cujas fronteiras entre antagonismo e 

complexidade são tênues e permitem que os elementos permanentemente se 

entrecruzem. Esta articulação entre o físico, biológico, social, cultural, psíquico e 

espiritual é  o que desenha esta complexidade.  

 

Entendendo aqui complexidade na perspectiva do pensamento de ARDOINO, 

interpretada por BARBOSA  

 

A complexidade , diferente de complicado, mais que uma característica do 
objeto, se constitui numa qualidade do olhar do observador que propõe 
“refletir ao invés de pensar nas propriedades assim emprestadas aos 
materiais da pesquisa”, particularmente quando os procedimentos clássicos 
de inteligibilidade se apresentam insatisfatórios e não dão mais conta do que 
se propõem. (BARBOSA, 2004:17) 
 
 

Não se pode deixar de ter presente que “undividuo humano”, “ homo complexus” 

se constitui em uma relação de intersubjetidade  e está em constante 

movimento, em construção  sujeito em sua relação com os outros na invenção, 

na conflituação e na alienação do laço social. (GIUST-DESPRAIRIES in 

BARBOSA, 2004:164) 

 

Nesta busca metodológica, encontrei na Bricolagem abertura a aspectos que a 

pretensa  objetividade da pesquisa até aqui instituída  não dá conta. Resgatando 

minha história de vida, os diferentes momentos que constituem esta história, 

instituí-me como pesquisadora com diversas visões: teológico-pastoral, de 

mulher, de mãe, da realidade de pessoas com deficiência... A Bricolagem 
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propicia esse olhar de vários ângulos, com inúmeros elementos que enriquecem 

a pesquisa e possibilitam a aproximação do pesquisador e seu objeto de 

pesquisa.  Nesse contexto destaca-se o relacionamento entre as formas de ver 

de um pesquisador; não é neutra, há uma aproximação com o objeto. Os 

bricoleurs atuam a partir do conceito de que a teoria não é uma explicação do 

mundo- ela é mais uma explicação de nossa relação com o mundo 

(KINCHELOE, 2007:16) 

 

KINCHELOE (2007) trabalha Bricolagem a partir da idéia usada por Claud Lévi-

Struass e discutida em O pensamento Selvagem. Bricolagem vem da palavra 

francesa bricoleur,  que se refere a um indivíduo que faz tudo, lançando mão das 

ferramentas disponíveis para realização de uma tarefa; sugere criatividade. Em 

ciência, a bricolagem é um processo cognitivo de alto nível que envolve 

construção e reconstrução diagnóstico contextual, negociação e readaptação. 

Emprega elementos inventivos e imaginativos na pesquisa formal como 

estratégia metodológica necessária para o desenrolar da pesquisa. Nesta 

perspectiva, a proposta da bricolagem em pesquisa em educação é propícia, 

porque dá a possibilidade de abertura a aspectos que a pesquisa instituída até 

aqui não dá conta, onde a objetividade está na “frieza” da relação com o objeto. 

 

Aceitando o fato de que a experiência humana é marcada por incertezas e que  

nem sempre a ordem é estabelecida,  o bricoleur se torna um navegador de 

águas agitadas, traçando um curso que descreve a jornada entre o científico e o 

moral, a relação entre o quantitativo e o qualitativo, e a natureza das idéias 

sociais, culturais, psicológicas e educacionais.( p. 18).  Porém, para a instituição 

da pesquisadora não basta estar envolvida com o objeto de pesquisa, não se 

pode abdicar de um certo distanciamento no sentido de uma escuta sensível. O 

pesquisador percebe o objeto de pesquisa em sua complexidade, deixa-se 

surpreender por ele, permite-se tomar consciência, interpretar, interferir,  sem 

apresentar  qualquer juízo.  

 

O convívio com as mães na sala de espera tem evidenciado como os 

diagnósticos e prognósticos são limitados e limitadores. Aprendi o quanto as 

pessoas com deficiência têm possibilidades  e potencialidades.  Em conversas, 
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especialmente, com mães de crianças em idade escolar, tem surgido grande 

preocupação com a obrigatoriedade da inclusão escolar. A diversidade de 

deficiências, a falta de preparo do professores em trabalhar com o diferente e as 

próprias dificuldades da família em trabalhar esta realidade trazem grandes 

inquietações. As mães têm manifestado muitas preocupações a respeito da 

forma como se efetiva este processo. Muitas destas inquietações são fruto da 

dificuldade das mães em conviverem com a deficiência de seus filhos e filhas, 

dificuldades de os exporem ou de se afastarem deles/as; mas, também, muitas 

são relevantes no fazer pedagógico. Por exemplo, como uma professora dará 

conta de uma criança com deficiência mental em sala de trinta alunos? Como 

vou deixar o filho cadeirante, que precisa usar fralda, a tarde toda na escola, 

quem vai trocá-lo? Meu filho não come sozinho, quem vai alimentá-lo? O leque  

da deficiência é muito vasto, é preciso levar-se em conta muitos aspectos para 

que a inclusão seja efetiva. 

 

Considero de grande relevância uma pesquisa no tema da inclusão, pois hoje 

tem-se falado muito sobre o assunto. A obrigatoriedade legal da inclusão na 

escola não garante uma inclusão de fato. Muitos fatores precisam ser levados 

em conta: a diversidade de deficiências e a adequação pedagógica a cada uma 

delas: a acessibilidade, que não é só arquitetônica; a capacitação e a disposição 

dos professores para trabalhar nesta direção; a adequação das grades 

curriculares dos cursos de formação de professores diante da lei e da inclusão 

de fato;e se a limitação imposta pela deficiência é real ou circunstancial. 

 

Aproveitando a abertura que a bricolagem propicia proponho-me a trabalhar o 

tema da inclusão escolar da criança com deficiência na perspectiva da família, 

com a intenção de fornecer à escola subsídios para a reflexão sobre este tema, 

dando a ela uma visão sobre o posicionamento da família diante da inclusão 

escolar: seus temores, suas lutas e suas conquistas no mundo deficiência e, 

também, a descoberta da possibilidade de parceria escola-família para a 

construção da criança como ser humano, considerando o ser humano homo 

complexus, com a possibilidade e a necessidade de ler o mundo em direção a 

sua vocação de ser mais. 
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Tenho a pretensão, também, de apresentar uma possibilidade metodológica 

onde a pesquisadora mostra sua relação intrínseca com o objeto de pesquisa, 

através de sua história de vida, trazendo o olhar da mulher,  da mãe, da pastora 

para contribuir com a pesquisadora. A composição do corpus de pesquisa se dá 

não só com o que os instrumentos tradicionalmente oferecem, mas com a 

escuta, a observação e a história de vida das participantes. Fazendo o exercício 

da escuta sensível, tendo olhares diferenciados sobre este objeto, espero com 

isto trazer uma contribuição para as metodologias História de Vida e Bricolagem. 
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CAPÍTULO II 

 

Família, Deficiência e Inclusão: temas que se  imbricam na discussão 

sobre inclusão escolar 

 

 

  

2. 1 Família  

 

A discussão sobre inclusão no universo das pessoas com deficiência  passa 

pelo pensar sobre a família. Todos nós sabemos que a família é um espaço 

idealizado, cheio de virtudes, mas que na prática  não é nada disto. Sabemos 

que a família é espaço de conquista, aprendizado, troca de afeto, cristalização 

de atitudes, de conceitos, mas,  também, de preconceitos, de muito conflito, luta 

de poder, ciúmes, etc. Quando da presença de uma pessoa com deficiência, 

tudo isto pode ser  potencializado. Via de regra a família passa por algumas 

fases, como: luto pela perda daquele ser idealizado, busca da superação do 

“problema”, aprendizagem de viver aquela situação, que precisam ser 

considerados.  A família é instituição milenar que tem assumido, ao longo da 

história da humanidade configurações diversas conforme os interesses sociais, 

políticos e econômicos de cada época (POSTER,1978). Hoje, no Brasil, esta 

instituição ganha as mais diversas conformidades; mas o que  impera   é a 

estrutura burguesa da família nuclear, (mãe, pai, filhos – dois, três, no máximo). 

Esta configuração especialmente nas classes populares, já não se apresenta 

assim; no entanto, esta é a imagem de família que povoa o imaginário de nossa 

população. Tradicionalmente, ao homem é delegado o papel de mantenedor da 

família; mas, na realidade aumenta cada vez mais o número de famílias 

chefiadas por mulheres. Não porque estas alcançaram um patamar econômico 

que permite custear o sustento da família, mas porque a responsabilidade para 

com a prole recai sobre a mãe. No Brasil, tem crescido o número de famílias sob 

a responsabilidade da mulher. Em 1991, o percentual de mulheres chefes de 

família era de 20,5%. O Censo 2000 mostra que este percentual aumentou para 

26,7% das famílias brasileiras (COSTA,2002).  
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Na configuração burguesa de família, os papéis sociais de seus membros estão 

fortemente estabelecidos por uma hierarquia de sexos. Ao  homem e à mulher 

cabem papéis genéricos que modelam as relações familiares e tornam a família, 

o local primeiro de reprodução destes papéis.  

 

A família é uma unidade social que representa os valores, expectativas, 
papéis e estereótipos da sociedade. Ela ensina os papéis genéricos 
aprovados culturalmente, tratando meninas e meninos, e reagindo a 
eles, de formas diversas, defendendo diferentes expectativas para 
ambos e exercendo pressões sociais, também diferentes, sobre eles. 
Dessa maneira, produzindo o garoto/homem e a garota/mulher 
familiares, a família executa uma função decisiva para a sociedade.  
(GOODRICH, 1990: 23) 

 

Estes papéis genéricos são estereótipos, criados sem levar em conta a distinção 

entre gênero e sexo. O sexo constitui uma categoria biológica entre macho e 

fêmea; tem a ver com diferenças anatômicas, enquanto que o gênero designa a 

identidade do homem e da mulher, determinada por condições sociais que 

explicam as relações sociais estabelecidas entre ambos. É uma criação da 

sociedade que acarreta a designação de determinadas tarefas sociais a um sexo 

e outras ao outro.  Segundo Jane Almeida, gênero é uma categoria teórica que 

se refere a um conjunto de significados e símbolos construídos sobre a base da 

diferença sexual e que são utilizadas na  compreensão das relações entre 

homens e mulheres. Assim como  Joan Scott (1990),  enteno gênero em uma 

perspectiva social e relacional que possibilita uma leitura de como se dão as 

relações entre o feminino e o masculino, e de como estão estratificadas as 

relações de poder neste contexto. 

 

Os estereótipos dos papéis sexuais determinam comportamentos, atitudes e 

sentimentos apropriados a cada sexo. As expectativas culturais são as de que o 

pai seja o arrimo e chefe da família e a mãe a dona-de-casa em tempo integral, 

companheira do marido, guardiã de todas as coisas. No entanto, quanto mais se 

discute sobre gênero, mais se percebe que elementos que imprimem a 

identidade do gênero fazem parte mais das representações simbólicas que da 

própria realidade.  Ao longo da história, constrói-se uma desvalorização da 
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mulher e da feminilidade e  centrando sua valorização no papel da maternidade. 

(FARIA, 1998) 

 

Com o advento do movimento feminista, a mulher tem buscado a sua realização 

como ser humano integral, lutando para ser reconhecida em pé de igualdade 

com o homem. A participação da mulher na sociedade tem sido cada vez maior 

e, se  o fator econômico é preponderante, a busca da realização pessoal é cada 

vez mais relevante. O processo de emancipação da mulher tem se dado com 

muita luta e determinação. A mulher tem resistido e  olhado o mundo e a 

realidade com os seus próprios olhos. Conforme Crista Berger: A experiência da 

mulher passou a se constituir em chave essencial para a leitura da história, da 

psicologia, da psicanálise, das escrituras e das tradições da Igreja. (BERGER, 

2001:86) 

 

Aprendemos a pensar a vida com outros conceitos. O trabalho passou a ser 
visto pela ótica da dupla jornada, pela desigualdade de acesso a cargos de 
chefia, por salários desiguais para trabalho igual. A família foi questionada 
pela rigidez dos papéis de marido e mulher, pela desqualificação do trabalho 
doméstico. No sexo aprendemos a reivindicar o prazer, a conhecer nosso 
corpo, a optar pelo número de filhos.( BERGER, 2001:86) 

 

 Pouco a pouco, tem ela ocupado lugares importantes e de influência na 

sociedade. Hoje, tem atuado em diferentes funções sociais, políticas e 

religiosas. A mulher busca, em atividades fora do lar, profissional ou outra, a sua 

realização como ser humano que tem múltiplas capacidades e ansiedades. Nas 

últimas décadas, as mulheres têm alcançado avanços significativos no sentido 

de quebrar os estereótipos quanto ao seu papel na família e na sociedade; mas 

este processo tem sido muito pesado. A luta pelo espaço na sociedade traz 

consigo a luta pela valorização deste espaço, em termos de respeito e igualdade 

de salário. O padrão de competência tem sido até agora o padrão masculino. 

Isto tem exigido da mulher um esforço para superação da própria condição do 

homem para realizar determinada função.  

 

As conquistas alcançadas ainda não liberaram a mulher da sua função de mãe, 

guardiã da família. As atividades  que, através dos tempos, têm sido destinadas 
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a ela continuam sob sua responsabilidade, com raras exceções. Ela precisa 

desempenhar a contento todas estas atribuições, o que acarreta uma dupla ou 

tripla jornada de trabalho, conforme registra a vasta literatura sobre  gênero e 

sobre a condição da mulher.  Isso implica numa sobrecarga de trabalho e num 

sentimento de culpa, de modo a parecer sempre estar em déficit para com a 

família, especialmente, em relação ao atendimento aos filhos.  

 

Este sentimento é alimentado por duas fontes. Em primeiro lugar, a  sua própria 

identidade, o ser mulher. Deve haver fortes pressões internas, além das 

culturais, para a mulher desvalorizar a si mesma e exigir tanto de si. Em 

segundo lugar, é fomentado pela sociedade que cobra sempre dela o seu 

acompanhamento na educação formal e informal, nos atendimentos de saúde 

dos filhos. Ao pai, normalmente, não é cobrada esta presença. O estereótipo do 

papel masculino coloca o pai distante destas tarefas. Não é aceitável, por esta 

concepção, que ele se afaste de seu trabalho em funções que cabem, 

primordialmente, ao papel feminino. 

 

As próprias mulheres cobram das outras este desempenho “feminino”. É 

comum, por exemplo, que as mulheres que atuam como profissionais nas áreas 

da saúde e educação, cobrem das mães uma total responsabilidade sobre seus 

filhos e filhas. Em consultórios médicos, enfermeiras e recepcionistas exigem 

das mães presteza em atendimentos aos/as filhos/as, como se estas tivessem 

todo o tempo do mundo para atender aquela criança; chegando até a 

despersonalizá-las, tornando-as simplesmente “mãezinhas” ou a “”mãe do 

fulano/a”.  O universo cultural masculino, que molda a sociedade, contribui para 

que a mulher se coloque na posição de juiz dela mesma;  ou, ainda, 

intensificando o sentimento de culpa que sofre nas relações dentro e fora do lar. 

A opressão das mulheres é única, no sentido de que elas  podem participar tão 

vigorosamente, em sua própria depreciação, quanto os homens.   

 

As famílias que abrigam no seu seio uma criança com deficiência também 

convivem com esta realidade e, não raro, de forma bem acentuada. Tenho 

observado que a grande maioria de acompanhantes dos participantes do Projeto 
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são as mães, que vivem estas duas realidades: o ser mulher na configuração 

burguesa de família e ser mãe de uma criança com deficiência. Neste sentido, é 

relevante refletir sobre a presença da criança com deficiência na família de 

modo geral e em particular a situação da mulher-mãe desta criança. 

 

O período da gravidez, para a maioria dos casais, é um período  de sonhos e  

expectativas quanto à criança que vai nascer. Será menino ou menina? Será 

parecida com a mãe ou com o pai? Se for menino, jogará bola com o pai.  Se for 

menina, dançará balé. Aos domingos, brincaremos todos no parque de 

diversões.  Sonham com as oportunidades que poderão oferecer à/ao filha/o, 

pensam nas dificuldades que terão para proporcionar-lhe a melhor educação 

possível, mas sempre tendo diante de si uma criança saudável e ativa, com um 

potencial ilimitado. Algumas vezes, estes sonhos são obscurecidos por algum 

pensamento ou dúvida: será que nascerá perfeito? Será que está tudo bem com 

o nené? Comumente,  não passa de sombra num sonho de um mundo perfeito. 

 

Dr. Francisco Assumpção Jr. descreve, de forma bem objetiva, o clima de 

expectativa que envolve o nascimento de uma criança num contexto social, 

cultural de uma sociedade de mercado como a nossa: 

 

(...)  o mínimo que se pode esperar é que ele seja “forte, bonito, 
inteligente, famoso, bem sucedido", enfim, tenha todos os valores que 
uma sociedade e uma cultura eminentemente pragmática, voltada para 
a produção e o desempenho, exigem. 
Num lugar onde "cada um vale pelo que produz concretamente", um 
filho tem de ser, na pior das hipóteses, "simplesmente o máximo”. 
A partir da concepção, as fantasias e idealizações são estruturadas em 
bases supervalorizadas, excluindo-se, por princípio, limites e 
dificuldades que sequer são lembrados. "O meu filho tem que ser, 
obrigatoriamente, um SUPER-FILHO”, pensa cada um. (ASSUMPÇÃO 
JR, 1991:15,16) 
 
 
 

O nascimento é o momento de coroação de um tempo de espera e de sonhos. 

Para muitas famílias, é um momento de muita alegria e orgulho. É um momento 

celebrativo de perpetuação da vida, como bem maior; mas, especialmente como 

uma extensão das suas próprias vidas. Para  alguns pais,  um momento muito 



 

 

 

43

forte de afirmação de sua masculinidade. Afirmam com orgulho "Meu filho é forte 

como um touro".5 

 

BOWLBY (1985), em sua trilogia Apego e Perda, trabalha com a teoria do 

apego, afirmando sua convicção de que o ser humano apresenta em todas as 

fases da vida o comportamento do apego, que tem por objetivo manter os laços 

afetivos. O período da gestação é o tempo de preparação e espera, é um tempo 

de formação de laços afetivos com a criança que vai nascer. Quando do 

nascimento de uma criança com deficiência, é colocada no meio da família uma 

criança que não corresponde aos sonhos acalentados durante tanto tempo.  De 

certa forma, é a quebra desses laços de afeto com o ser idealizado.  Aquele/a 

não era  a pessoa com a qual a família estava tecendo sua teia de afeto e 

convivência. Nesta perspectiva, sempre a perda do ser amado é sofrida e 

desencadeia  um processo de luto. 

 

É o momento de confrontação com uma realidade para a qual, nem de longe, as 

famílias estão preparadas. Muitos sentimentos se misturam nessas ocasiões:  

desespero, confusão, medo, rejeição, negação, mas  o sentimento mais comum 

e primeiro é o de perda.  Isto se evidencia na expressão de pais relatando sobre 

a confirmação da deficiência de seus filhos: A partir daquele momento, a 

muralha ruiu ... (CARVALHO , 1996: 36) 

 

TEZZA (2008), em seu livro O filho Eterno, narrando sobre sua própria 

experiência e sentimento quando soube da síndrome de seu filho recém-nascido 

escreve: 

... lutava por permanecer no segundo anterior à revelação, como um boi 
cabeceando no espaço estreito da fila do matadouro; recusava-se num 
silencio bruto, o pasmo de uma maldição inesperada. Isso é pior do que 
qualquer outra coisa, ele concluiu  - nem a morte teria esse poder de me 
destruir. A morte são sete dias de luto, e a vida continua. Agora, não. Isso 
não terá fim. Recuou dois, três passos, até esbarrar no sofá vermelho e olhar 
para a janela, para o outro lado, para cima, negando-se, bovino, a ver e a 
ouvir. Não era um choro de comoção que se armava, mas alguma coisa 
misturada a uma espécie furiosa de ódio. (TEZZA, 2008:31) 

 

                                                 
5
 Expressão do linguajar gauchesco e popular para exaltar a  saúde e a vitalidade de alguém. 

Expressão com um acentuado caráter machista.  
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Algumas pessoas chegam a expressar que se sentiram roubadas, que lhes foi 

tirado o filho dos seus sonhos. Não raro, encontra-se crianças vítimas de 

procedimentos de partos mal feitos, pela precariedade de nosso sistema 

público de saúde, o que aumenta o sentimento dos pais de terem sido lesados. 

Quando minha filha frequentava a piscina em Porto Alegre,  havia duas 

pessoas vítimas de mal atendimento na hora do parto, em virtude dos médicos 

estarem assistindo a final da Copa do Mundo. Ficaram com sequela  severas.6 

 

 O sentimento de perda é amenizado e até desaparece à medida em que vão 

descobrindo o grau de "normalidade" que sua criança apresenta.  

 
Eu assisti o parto de C., quando o vi o mundo desabou. Chorei muito no 
hospital. A primeira vez que saí na rua, quando voltava do hospital para 
casa, encontrei várias crianças e até um adulto com Síndrome de 
Down.  Eu nunca  me havia percebido dessa realidade, comecei a ver o 
mundo de outra forma. (SILVA, 2002:25)7 
 
 

Este sentimento assemelha-se ao sentimento de luto: de certa forma, a pessoa 

amada e esperada não está presente. Esta ausência pode parecer permanente, 

produz muita dor,  traz consigo a não aceitação ou negação do fato, a 

depressão, a culpa, o medo, vergonha, solidão, isolamento. Tudo isso,  se bem 

trabalhado, pode trazer crescimento, mas se não, ao contrário, pode tornar-se  

patológico. 

 

O depoimento de Ruth Glitz, cuja filha é portadora de deficiência mental, ilustra 

bem estes sentimentos: 

 

A aceitação de  um(a) filho(a) excepcional não é fácil, não! Ao contrário, 
é difícil, é uma “barra”, porque ninguém está preparado para ter um(a) 
filho(a) com deficiência. A gente se sente envergonhado, culpado; e 
ninguém nos mostra a grande lição de Jesus em João 9,1-4.Todos os 
planos que fizemos com a criança implodem. ... A gente leva anos até 
aprender a lidar com o problema. (GLITZ,1990:18) 
 

                                                 
6
 A bibliografia sobre erro médico, embora muito debilmente, registra alto índice em 

ginecologia-obstetrícia. Segundo Almir Galvão Bitencourt: Dos 372 médicos processados no 
Cremeb (Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia), no período (2000-2004), a 
especialidade mais freqüente foi  ginecologia-obstetricia (24,8%)  
7  Depoimento dado por um pai a respeito dos seus sentimentos quando do nascimento de seu 
filho , este com Síndrome de Down. 
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É comum os pais recusarem-se a aceitar que seu filho possa ter alguma 

deficiência, recusando-se a buscar um diagnóstico mais definitivo. Ele é apenas 

diferente dos outros irmãos. Como um casal perfeito poderá gerar uma criança 

com deficiência? Chegam até a pensar em troca de bebês.  

 

Milton Salvador conta sua reação diante do diagnóstico de Autismo de seu filho, 

depois de meses de observação da equipe profissional da creche onde ele 

frequentava.  

 
- Autista. Excepcional. Ora, o raio que parta vocês todos. 

-  Ora essa. Quanto esforço a gente desenvolve para criar uma situação de 
bem estar para o filho da gente, e agora ... 

- Tudo bem, mãe. Pensaremos nisso amanhã. Esqueça essa maluca. 
(SALVADOR, 1993:26) 

 

BOWLBY (1985), referindo-se a pais que recebem o diagnóstico de que seu 

filho/a tem uma doença incurável e que o/a levará à morte, identifica essa atitude 

como uma fase da perda e sugere como sendo uma tentativa de modificar o 

resultado. Na situação de deficiência, a negação pode  ser considerada da 

mesma forma. Não raro, a falta de clareza ou imprecisão dos diagnósticos vem 

aumentar esses sentimentos. 

 

Tristeza pelas perdas causam depressão.  Aquele não era o filho esperado. Não 

vai ter o desenvolvimento das outras crianças. Nunca alcançará a carreira 

sonhada ...  

 

Neste momento meu sentimento foi de negação, foi de rejeição mesmo. Eu 
não admitia vê-lo, mesmo com os argumentos de que seria muito importante 
para ele a minha presença. Se querem que eu veja me tragam aqui, lá eu 
não vou. Ele nasceu na segunda-feira de manhã e só fui lá na quinta-feira à 
tardinha, ainda meio que me escondendo, só para dar uma espiada. Durante 
este período tive muitas crises de choro. Quando eu vi ele todo cheio de 
aparelhos senti que ele precisava de mim. (SILVA,2002:33)8 
 

     

                                                 
8
  Depoimento dado pela mãe de uma criança sobre o nascimento de seu filho.  
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A insegurança diante de uma situação desconhecida traz medo. Saberemos 

lidar com essa situação? Como devemos proceder? Quais, de fato, serão suas 

limitações? Os diagnósticos médicos, via de regra, não explicitam as limitações 

a que estão acometidos os pacientes.  O depoimento do pai do Germano e o da 

mãe do Cristiano são emblemáticos da situação pela qual passa a maioria dos 

pais.  

 

- Doutora, vai me perdoar a franqueza, mas para o Germano estar 
frequentando esta creche, só faltou virá-lo pelo avesso. Nós preenchemos e 
respondemos mais questionários do que subversivo suspeito. Estamos há 
mais de seis meses com uma dúvida cruel...(SALVADOR, 1993: 42) 

 

Nerli, relatando sobre o sofrido parto de Cristiano, quando o pediatra precisou 

tomar medidas de emergência para animá-lo, diz: 

 

 O médico falou também que ele teria problemas embora não pudesse 
avaliar, no momento, qual seria os danos que apresentaria no cérebro. (...)  
(...) o tempo foi passando e parece que já não era tão doloroso tudo aquilo. 
Mas, quando ia fazer sua mamadeira o pegava pela cintura, num instinto de 
mãe cuidando para não o queimar. Ele se dobrava todo como fosse uma 
criança sem ossos. Levei-o ao médico. Perguntei-lhe se Cristiano tinha 
espinha, pois estava com quase um ano e não levantara a cabeça. Ele falou-
me que Cristiano tinha uma atrofia cerebral e não poderia avaliar se iria 
melhorar ou não. ( AIRES,1995:19)   
 
 

Uma mãe recordando dos seus sentimentos  na ocasião que recebe a  

informação de que seu filho não andaria, não falaria,  teria uma vida quase que 

vegetativa. 

 

Naquele momento senti muito medo. Medo da reação do meu marido. No 
hospital ouvi muitas histórias de pais que não agüentaram  a enfermidade 
dos filhos e se afastaram, até abandonando a família. Tive muito medo, 
como enfrentaria sozinha e com uma criança especial.( SILVA,2002:34) 
 

É comum os pais culparem-se por não ter prevenido, buscando a causa em si ou 

nos outros. Em  que falhamos? Quem é o responsável? Por que será que Deus 

está me castigando? São perguntas que surgem na situação de  deficiência. 

 

(...) já se vão quase dois anos da revelação, que, se não traumatizou, levou 
Irineu e Isabel a formarem uma nova concepção de vida. Se eles têm que 
pagar alguma coisa, concordam. Mas o sofrimento torna-se indescritível 
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quando se vê uma criança tão linda como Germano, robusto como 
raramente se encontra, sadio, ao mesmo tempo que é doente de um mal que 
se desconhece. ( SALVADOR, 1993: 41) 
 
Numa das crises, ela lhe diz, no desespero do choro alto: Eu acabei com a 
tua vida. E ele não responde, como se concordasse – a mão que estendeu 
aos cabelos dela consolava o sofrimento, não a verdade dos fatos. Talvez 
ela tenha razão, ele  pensava agora, no escuro da sala – é preciso não 
falsificar nada. Ela abalou com a minha vida – refugia-se no oco da frase, 
sentindo-lhe o eco, e isso lhe dá algum conforto. (TEZZA, 2008: 42) 
 

 
SINASON relata como o nascimento de um bebê com deficiência faz aflorar 

tensões e questões que estiveram presentes no período da gestação, mas que 

passaram superficialmente. Por exemplo: 

 
“Eu preferia ter ficado grávida no momento em que nós realmente fizemos 
‘amor’ do que naquele momento. Não estava realmente tendo pensamentos 
de amor naquela hora. Eu me pergunto: e se o bebê sabe disso?” “Será que 
o fato de eu ter feito uma faxina completa na casa hoje prejudicou o bebê?” “ 
os gritos de meu marido para mim afetaram o bebê?” “ Aquela mancha preta 
na batata – será que eu comi um pedacinho por engano? Prejudicou o 
bebê?” ”Será que o bebê se incomodou com minha relação sexual a noite 
passada?” Estes tipos de pensamentos são esquecidos quando um bebê 
normal nasce. Entretanto, se um bebê nasce com uma deficiência, todos 
estes pensamentos retornam com a vingança, tanto para a mãe como para o 
pai. (SINASON, 1993:42) 

 

 Associada ao sentimento de culpa ou à preocupação com a opinião dos outros 

quanto à deficiência de seu filho pode estar a vergonha. Segundo BUSCAGLIA 

(1993), o que os outros vão pensar pesa muito.  

 

Certa mãe, Anita, me disse: ”Eu me sentia envergonhada diante da minha 
família. Eles queriam que eu tivesse um bebê bonito e eu tinha produzido o 
menino tal qual eles queriam – mas ele tinha paralisia cerebral.” (SINASON, 
1993:38) 

 
Recusa. Recusar: ele não olha para a cama, não olha para o filho, não olha  
para a mãe, não olha para os parentes, nem para os médicos – sente uma 
vergonha medonha de seu filho e prevê a vertigem do inferno em cada 
subseqüente da vida. (TEZZA, 2008: 32) 
 
A vergonha. A vergonha – ele dirá depois – é uma das mais poderosas 
máquinas de enquadramento social que existem. O faro para reconhecer a 
medida da normalidade, em cada gesto cotidiano. Não saia da linha. Não 
enlouqueça. E, principalmente, não passe ridículo. (TEZZA, 2008: 44) 

 
 

Estes sentimentos podem afetar seriamente a relação conjugal.  
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Um bebê é um produto conjunto e cada parceiro espera que o melhor de si 
entre na receita. Quando o bebê vem para o mundo externo com algum 
dano, os parceiros podem inicialmente se sentir humilhados pela fantasia de 
que algo danificado ou danificador neles possa ter sido passado à diante. 
(SINASON, 1993:38) 

 
 

Muitos casais não conseguem conviver com a realidade da presença da 

deficiência e os sentimentos aflorados por ela.   Quando aceitam a situação, é 

comum os pais experimentarem a sensação de que isto só está acontecendo 

com eles, que estão sozinhos diante de uma catástrofe,  tendo dificuldades de 

reconhecer outros em tal situação e até mesmo duvidando dos profissionais da 

área. 

 

Para BOWLBY (1985), o pai tenta preservar o/a filho/a, duvidando do 

diagnóstico médico. Poder-se-ia dizer que os pais navegam entre a sensação de 

que estão sozinhos neste universo de seu filho/a (nem mesmo os profissionais 

da área realmente conhecem a situação) e a necessidade de manter a imagem 

construída no tempo da espera. 

 

(...) É considerado o papa da área. Fiz um empréstimo para pagar a 
consulta. Mas, vamos lá. O Germano já passou por todos os cobras ligados 
ao assunto. Vamos ver no que vai dar esse. (SALVADOR, 1993:41) 
 
- Mãe, o psiquiatra é o mais renomado da área. Já se passaram quase três 
anos que tudo começou e só agora é que nos encaminharam a ele. Não nos 
foi explicado o porquê dos remédios. Eu sabia que tinha me distraído. Mas 
amanhã eu vou lá e ele me põe tudo em pratos limpos. Vai ter que me provar 
com razões muito bem fundamentadas ou se arrepender amargamente. 
(SALVADOR, 1993:45) 

 

Pela vergonha ou pela sensação de solidão, muitas famílias caem no 

isolamento, escondendo a deficiência. Há que se fazer justiça, muitas se isolam 

por falta de condições, porque precisam despender de muitos recursos físicos e 

financeiros para participar do convívio social, dependendo da limitação. 

 

Leo Buscaglia (1993) apresenta estes e outros sentimentos, mencionados a 

cima, ressaltando que esta é uma cruel e dolorosa situação, sendo natural que 
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estejam presentes. A tendência é superá-los, revertendo em forças para 

enfrentar a situação e procurar amenizá-la.  

 

No entanto, a presença de uma criança com limitações em uma família é um 

processo que dura uma vida. Por isso, esses sentimentos podem estar 

perpassando várias etapas da vida desta criança. Não são sentimentos 

estanques ou progressivos, hierarquizados. Aparecem nas situações mais 

corriqueiras  como comprar um brinquedo ou um livro de história para a criança. 

Cada etapa tem suas características e desafios que podem suscitar este ou 

aquele sentimento. Tem propriedade a citação de Shand feita por Bowlby:  A 

natureza do sofrimento é tão complexa, seus efeitos em caracteres tão variados, 

que é raro, se não impossível, que um autor revele conhecimento profundo de 

todos eles”. (SHAND in BOWLBY, 1985: 30) 

 
Quando esse sonho, do filho idealizado, não se realiza, o casal é assolado por 

sentimentos que podem marcar suas vidas para sempre e determinar a 

qualidade de vida que oferecerão a esta criança necessitada de cuidados 

especiais. Os recursos são escassos e dispendiosos, todos eles devem ser 

trabalhados com cuidado para que os pais tenham as condições necessárias  de 

proporcionar atendimento, o mais adequado possível, para melhor qualidade de 

vida destes filhos ou filhas. Isto exige coragem e esforço muito grandes. Todos 

precisam de ajuda.  

 

Aqui falamos, especialmente, em criança com deficiência, estes sentimentos vão 

sendo acrescidos de outros a medida que o filho ou filha cresce. Uma dificuldade 

apresentada é o como lidar com a deficiência e a idade cronológica, não é raro 

encontrar mães tratando seus filhos já com idade adulta, como crianças; quando 

da deficiência mental, isto é mais presente. Há, também, a dificuldade de  

aceitar e lidar com a sexualidade do filho ou filha; e, ainda, uma preocupação 

muito frequente, em especial, com as mães, é com o futuro dos filhos quando da 

morte dos pais: quem vai tomar conta deles? 

  

O avanço científico e tecnológico da medicina e da ciência tem propiciado às 

pessoas com deficiência corrigirem ou eliminarem, em grande parte as 
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limitações impostas pela deficiência. Os procedimentos são os mais variados: 

fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, cirurgias corretivas,  natação 

especial, hidroterapia, uso de próteses, uso de aparelhos de correção e outros. 

Todos têm o objetivo de ajudar e adquirir habilidades e comportamentos 

adaptativos que lhes garantam uma maior independência e produtividade, 

visando, como objetivo final, sua integração na vida comunitária. 

(GLAT,1998:19)  

 

Todo esse leque de atendimentos está disponível, mas o acesso a eles não é 

assim tão fácil. É preciso disponibilizar tempo, recursos financeiros, em muitos 

casos,  ter acompanhante nos deslocamentos até os locais de atendimento. 

 

Os pais de crianças com deficiência estão tendo mais acesso à informação e 

buscando mais atendimentos que possam garantir melhor qualidade de vida 

para seus filhos e filhas. Para se beneficiar destes atendimentos, a agenda de 

CcD (Criança com Deficiência) é normalmente cheia. Por exemplo, o caso de 

W.: Pela manhã vai para a creche; à tarde, três vezes por semana, frequenta 

uma clínica especializada para receber atendimentos de fisioterapia, terapia 

ocupacional, fonoaudiologia e hidroginástica. Segundo o depoimento da  mãe 

sua rotina diária é a seguinte:  

  

Saímos de casa  às 7: 30 da manhã chegamos à creche às 8:15. Ao 
meio dia ( l2 h) eu busco ele na creche, para levá-lo para o IPA. Às  14 
horas, ele tem fisioterapia, às 15 horas tem terapia ocupacional e às 16 
horas fonoaudiologia. Uma vez por semana  ele tem hidroginástica.  
Isso três vezes por semana. Até quase o final do ano passado, ele tinha 
atendimento na Clínica todas as tardes. (SILVA, 2002:41)9 

 

 

Dentro do quadro familiar com uma CcD,  há uma situação muito particular que é 

a da mãe desta criança. Soma-se a todas as implicações da participação ativa 

da mulher na sociedade mais uma sobrecarga, que é a do filho ou filha  

diferente. A pessoa com alguma necessidade especial, principalmente a criança, 

exige maiores atenções e cuidados. Ela precisa de atendimentos de saúde e 

educacional  especializados. Até  há muito pouco tempo, a atitude mais comum 

                                                 
9
 Rotina de uma mãe com seu filho com paralisia cerebral 
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era o isolamento da criança e da família, acarretando o abandono ou  a super 

proteção.  

 

Hoje, os atendimentos profissionais possibilitam, à PcD (Pessoa com 

Deficiência) , melhor qualidade de vida, o que exige uma  disponibilidade de 

tempo e de pessoas para acompanhar fora e dentro da família. Esta busca 

expõe a situação da deficiência e da diferença, o que não é muito fácil de lidar, 

como vimos acima.  Em geral, esse envolvimento fica a cargo da mãe. Ela 

assume o cuidado do filho ou filha quase como uma profissão, tanto optando 

pelo isolamento quanto pela busca de recursos para o desenvolvimento do/a 

filho/a. Optando pelo isolamento, ela cria no filho/a uma total dependência que 

lhe exige uma dedicação quase exclusiva.  Quando busca os recursos para 

valorizar a dignidade humana e desenvolver as potencialidades da criança, da 

mesma forma lhe é exigido um esforço monumental. Muitas vezes, ela abdica de 

sua profissão, de sua realização pessoal, para enfrentar essa situação. Como 

disse uma mãe “Trabalhar nem pensar, pois os atendimentos, ocupam uma 

tarde toda. Por mais que ele esteja na  creche, pela manhã, o tempo de levá-lo e 

buscar fica curto.  Devido às convulsões  eu preciso estar sempre alerta.”10 

 

Dentro dos padrões de normalidade da distribuição dos papéis genéricos 

tradicionais, este é o papel que cabe naturalmente à mulher. A total 

responsabilidade pela CcD assumida pela mãe não causa estranheza, este é o 

papel que cabe naturalmente à mulher. Não se questiona a possibilidade de 

outra maneira de envolvimento familiar dos sexos em relação a esta situação; 

estando o pai presente na família ou não. 

 

Neste universo da família, percebe-se que a relação da criança  com deficiência  

reduz-se praticamente à relação com a mãe. O pai é praticamente um agente 

periférico, assim como os demais irmãos, acarretando à mãe um total 

envolvimento com esta criança e uma sobrecarga desgastante. Dois fatores 

contribuem para isto: 1) as relações de gênero impostas pela sociedade 

                                                 
10

 Esta é a palavra de uma  mãe na sala espera de um atendimento do filho, que é confirmada 
ao longo do tempo pela palavra de outras mães, em conversas informais. 
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favorecem e legitimam o total envolvimento da mãe e 2) o acúmulo de 

atendimentos especializados em busca de melhor qualidade de vida. 

 

Deduz-se que a relação com os outros familiares (família estendida) acontece 

praticamente só em eventos familiares. A partir daí, é preciso pensar o que isto 

implica em um processo de inclusão escolar. Considero que o processo de 

inclusão necessita da forte parceria entre escola e família.  Como em toda 

parceria é fundamental um profundo conhecimento entre os parceiros, é preciso 

ter claro, neste caso, que a principal interlocutora com a  escola será a mãe. Ela 

tem maior conhecimento sobre os diagnósticos  e prognósticos médicos e de 

profissionais especializados, podendo comprovar, no dia-a-dia, a confirmação ou 

a superação destes.  A mulher-mãe precisa ser conhecida e entendida dentro de 

todo este universo sexista que vivemos. 

 
 
 

2. 2 DEFICIÊNCIA 

 

Meu filho, quando tinha 5 anos, chegou da escola e disse: Mamãe hoje meu 

coleguinha me perguntou se a mana era doente? Eu perguntei: por quê? Ele 

disse: porque ela não fala direito!. Então eu perguntei: o que tu respondeste?  E 

ele prontamente: Ora! Porque ela é diferente!  

 

Ele, na sua simplicidade de criança, não teve dificuldade de definir o que nós 

adultos e pesquisadores não conseguimos fazer com propriedade. Tem sido ao 

longo do tempo muito debatido que nomenclatura usar para se referir a uma 

pessoa que tenha alguma deficiência.  Sabemos que a palavra vem sempre 

carregada de sentido, e que, via de regra, e no caso, é estigmatizante.  Muitas  

expressões já foram usadas, mas nenhuma deu conta da realidade que envolve 

esta situação.  

 

Diante do que proponho neste trabalho, considero que para trabalhar o tema 

deficiência se faz necessário ter presente alguns aspectos relevantes para a 

compreensão de como os familiares se relacionam com a deficiência e isto traz 

implicações para a inclusão escolar. Inicio por tentar definir o que é deficiência e 



 

 

 

53

como nomeá-la, passando por um breve histórico das pessoas com deficiência e a 

visão que a sociedade  tem sobre elas.  

 

A tentativa de definir ou conceituar a deficiência é muito complexa e, por mais que 

se procure fazê-lo, será sempre limitada diante do universo vasto e díspar em que 

se situa a realidade que vivem estas pessoas. Empiricamente, busca-se definir na 

perspectiva de “normalidade” e da “anormalidade”; seguindo o raciocínio da 

“normalidade”, as pessoas tendem a confundir o “normal” com o “comum”. O que 

garante que uma pessoa que se locomove em uma cadeira de rodas não é  ou  

não poderá vir a ser, se a deixarem ser, exímia digitadora? Ou, ainda, uma pessoa 

com paralisia cerebral ser muito eficiente em amar? Tentando dar uma 

nomenclatura adequada, pode-se correr o risco de enfocar mais a necessidade e 

perder de vista dois aspectos importantes: o primeiro, é que estas pessoas têm 

limitações, mas têm potencialidades que são múltiplas; o outro, é não ver na 

diferença a alteridade.  ...Um homem não pode ser valorizado pela quantidade de 

passos que pode dar com suas próprias pernas e, sim, pelo amor e respeito que 

tem por si mesmo e pelos outros. (ARAUJO, 1999:15) 

 

O esforço em nomear as pessoas e suas deficiências tem variado ao longo da 

história, conforme a relação da sociedade com estas pessoas e os valores  

vigentes em cada época. Com o passar do tempo tem se acelerado as buscas 

para uma nomenclatura mais compatível e que respeite a dignidade destas 

pessoas. Nesta busca há duas frentes que têm contribuído no avanço deste 

intento: os movimentos populares e as medidas de ordem governamental. Os 

movimentos populares têm encabeçado as discussões e dado visibilidade à 

realidade destas pessoas, enquanto as medidas governamentais de ordem 

nacional ou global têm legitimado os avanços.  

 
 A declaração da ONU, que deu o nome de “Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes” ao ano 1981, refere-se a “Pessoas Deficientes”; o que foi considerado 

um avanço, pois foi pela primeira vez em todo mundo, o substantivo 

“deficientes”(como em “os deficientes”) passou a ser utilizado como adjetivo, 

sendo-lhe acrescentado o substantivo “pessoas” (SASSAKI, 2003). No entanto,        

esta expressão é ainda muito limitadora. A palavra deficiente carrega em si o 



 

 

 

54

estigma de descapacitado, e junto a isto um sentido de inferiorização. A pessoa 

que traz consigo alguma deficiência não está descapacitada no sentido de ser 

pessoa. Pode-se dizer que é diferente, tem limitações, mas não é desigual na sua 

condição de ser humano. 

 

A  Constituição Brasileira utiliza o conceito “pessoa portadora de deficiência”. Esta 

expressão retira a conotação de incapacidade, no entanto, acarreta outra 

dificuldade; a expressão “portadora” sugere que a pessoa carrega alguma coisa e 

que  possa deixar de portar, o que não é o caso.  

 

Tem-se usado a nomenclatura “Pessoa com Necessidades Especiais”. Esta 

“classificação” suscita um questionamento: todo ser humano deve ser tratado 

como tal e deve ter garantida a dignidade e integridade, independente de sua 

condição física, mental, sensorial. Qual a necessidade especial que uma pessoa 

que não anda, não fala ou precisa de apoio mecânico ou de outra ordem precisa 

para ser humana? 

 

A partir da Declaração de Salamanca tem-se diferenciado “pessoas com 

necessidades especiais “quando se refere a necessidades  educacionais e 

“pessoas com deficiência” quando referindo-se à deficiência seja física, sensorial 

ou múltipla que acarrete em alguma necessidade educacional especial ou não. 

 

Hoje está sendo mais aceito o conceito “ Pessoas com deficiência”, dando-se 

ênfase à pessoa. Certamente este também não dá conta das implicações que 

envolvem a situação das pessoas com deficiência, porém dá a possibilidade de 

reforçar a presença da pessoa que tem limitações em alguma área da vida, mas 

que é um ser humano com todas as suas características, limitações e 

potencialidades. 11 

                                                 
11

 Os movimentos mundiais de pessoas com deficiência, incluindo os do Brasil, estão debatendo o nome 

pelo qual elas desejam ser chamadas . Mundialmente, já fecharam a questão: querem ser chamadas de 

“pessoas com deficiência” em todos os idiomas. E esse termo faz parte do texto da Convenção 

Internacional  para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, a ser 

aprovada pela Assembléia Geral da ONU em 2004 e ser promulgada posteriormente através de lei 

nacional de todos os Países-Membros. 

Eis os princípios básicos para os movimentos terem chegado ao nome “pessoas com deficiência”: 

1.Não esconder ou camuflar a deficiência ; 
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No senso comum, confunde-se deficiência com doença. A Declaração dos 

Direitos das Pessoas Deficientes define-as como: 

Qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, 
as necessidades de uma vida individual ou social normal,  decorrência de 
uma deficiência congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais. 
(in MÜLLER, 1999:12) 

 

Giuseppe Sovergino define doente como:  

 
(...) o indivíduo que é vítima de alguma das diversas espécies de doenças 
físicas, psíquicas, ou psicossomáticas que perturbam gravemente a rotina da 
própria vida  e do próprio trabalho. Podem ser conhecidas através de uma 
planilha nosográfica detalhada e pormenorizada, e atinge uma minoria das 
pessoas e por um curto período de tempo em relação à vida inteira. Às vezes 
trata-se de doenças crônicas. 
Num sentido lato, entendemos por doente o indivíduo que sofre de alguma 
enfermidade ou de alguma fraqueza física ou psíquica que provoca algum 
condicionamento negativo. (SOVERGINO, 1998:283) 

 

Estas definições apresentam alguns aspectos semelhantes que contribuem para 

que se considere o deficiente como doente. Quando ambas acentuam a 

dificuldade de prover as necessidades básicas para a vida, o que está 

diretamente relacionado à possibilidade de trabalhar, estão colocando as duas 

situações no mesmo patamar.  Embora  a pessoa doente  e  a pessoa com 

deficiência tenham algumas características ou necessidades em comum, como 

atendimento profissional, reabilitação, ser vítima de preconceito, existem 

elementos que as diferenciam.  

 

                                                                                                                                               
2.Não aceitar o consolo da falsa idéia de que todo mundo tem deficiência; 

3.Mostrar com dignidade a realidade da deficiência; 

4.Valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência; 

5.Combater neologismos que tentam diluir as diferenças, tais como “pessoas com capacidades especiais’, 

“pessoas com eficiências diferentes” , “pessoas com habilidades diferenciadas”, “pessoas dEficientes”, 

“pessoas especiais”, “é desnecessário discutir a questão das deficiências porque todos nós somos 

imperfeitos”, “não se preocupem , agiremos como avestruzes com a cabeça dentro da areia”(i.é, 

“aceitaremos vocês sem olhar para as suas deficiências”); 

6.Defender a igualdade entre as pessoas com deficiência  e as demais pessoas em termos de direitos e 

dignidade, o que  exige a equiparação de oportunidades  para pessoas com deficiência atendendo às 

diferenças individuais e necessidades especiais, que não  devem ser ignoradas; 

7.Identificar nas diferenças todos os direitos que lhes são pertinentes e a partir daí encontrar medidas 

específicas para o Estado e a sociedade diminuírem ou eliminarem as “restrições de participação” 

(dificuldades ou incapacidades causadas pelos ambientes humano  e físico contra as pessoas com 

deficiência). (SASSAKI, Romeu Kazumi. Vida Independente: história, movimento, liderança, conceito, 

filosofia e fundamentos.  São Paulo:RNR, 2003, p 12-16.) 
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Há casos em que a deficiência vem acompanhada de uma debilidade de saúde 

física, ou provoca uma debilidade por falta de alguns atendimentos básicos. A 

deficiência em si não é doença. Porém, não podemos deixar de considerar que 

grande parte das crianças com deficiência tenham a saúde muito débil e que 

demandam frequentes cuidados médicos e internações. Faz-se necessário ter 

claro essa distinção; no imaginário popular  ainda hoje muitos se relacionam 

com pessoas com deficiência como se fossem portadoras de doenças 

contagiosas. Uma mãe ao devolver o questionário desta pesquisa disse: É muito 

importante este trabalho, precisamos continuar falando sobre isso. Infelizmente, 

ainda hoje, tem pessoas que olham para nossos filhos com deficiência como se 

eles fossem contagiá-los com sua deficiência. É duro! 

 

As PcDs sofrem muito com o preconceito por viverem em um mundo onde as 

pessoas são valorizadas pelo que produzem e não pelo que elas são. A 

aparência vale mais que a essência. O diferente é considerado como desigual. 

Há falta de atendimento adequado para as suas necessidades, até de 

atendimento adequado para o desenvolvimento de suas potencialidades. Tudo 

isto, muitas vezes, as exclui do convívio social. Esta exclusão pode favorecer o 

acometimento de doenças emocionais e espirituais que são causa de muito 

sofrimento.  

 

O dicionário (AURELIO:2005) define doença como alteração da saúde, no 

equilíbrio do ser humano. Então, doente é quem tem a saúde alterada, está 

enfermo. Considera-se uma pessoa com deficiência aquela que possui de 

nascença ou adquiriu ao longo da vida um déficit ou dano mental, físico ou 

sensorial. (MÜLLER, 1999:12) 

 

John Shenkman define deficiência física como: 

  
qualquer tipo de invalidez ou doença que coloca seu portador em 
desvantagem diante das outras pessoas. Naturalmente, todos adoecemos de 
vez em quando: é uma inflamação na garganta, é uma gripe que, às vezes, 
nos obriga a parar as atividades por algum tempo. Mas a deficiência física 
tem um efeito mais permanente sobre a vida daqueles que dela sofrem e 
exige esforço especial para viver com os problemas que ela acarreta. 
(SHENKMAN,1994:4) 
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Algumas deficiências físicas impedem que seus “portadores” façam tudo o que 

uma pessoa considerada sadia faria. Por exemplo, toda criança corre, pula, 

chuta, canta e tem energia para gastar. No entanto, a pessoa com deficiência 

física pode estar incapacitada de fazer as coisas que são normais para a 

maioria.  

 

Para ASSUMPÇÃO JR., deficiência mental é uma diminuição da inteligência, por 

causas orgânicas, impedindo a pessoa de ter desempenhos esperados de 

acordo com sua idade, sexo e grupo cultural, causando uma defasagem em 

relação aos demais. (ASSUMPÇÃO JR, 1991:31) 

 

A deficiência mental não é considerada doença ou síndrome médica de causa 

específica. São identificadas mais de cem causas. Os tratados que a conceituam 

e a definem não apontam para possibilidade de cura. Procedimentos médicos 

são voltados para prevenção das causas e os de assistência  pressupõem 

alteração do padrão da deficiência. 

 

Deficiência sensorial é a carência ou comprometimento de um dos canais 

sensoriais de aquisição de informação. Comumente divide-se em auditiva e 

visual, cada uma delas com diferentes graus de intensidade. (COOL, PALACIOS, 

MARCHESI, 1995: 183) 

 

Deficiência múltipla ocorre quando a pessoa é acometida de um déficit em mais 

de uma área. Uma lesão precoce na área motora do cérebro resulta em distúrbios 

na coordenação motora, com vários graus de severidade. Na paralisia cerebral, 

como é denominada esta lesão, associada à dificuldade motora, poderão ocorrer 

distúrbios da fala, da visão e da mente.  

 

Estas são as classificações clássicas de deficiências; no entanto, há que se 

considerar que dentro de cada uma dessas categorias há uma diversidade 

imensa de intensidade de acometimento e de sequelas que cada uma dessas 

deficiências acarreta. 
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A deficiência é provocada por fatores diversos, como causas pré-natais, natais e 

pós-natais. As pré-natais são genéticas ou ambientais. As genéticas são 

alterações ocorridas na gestação provocadas por diferentes fatores, como:  

transmissão por laços de consanguinidade e interação com fatores ambientais.  

Estas alterações podem ser isoladas, múltiplas ou cromossômicas. Exemplo:  

 
I.Herança Autossômica Dominante: Tuberosa, S.Sturge-Weber, Aspert. 
Neurofibromatose. 
II. Herança Autossômica Recessiva: Fenilcetonúria. Microcefaléia Vera, D. 
Tay-Sachs, S. Niemann-Pck, Mucopolissacaridoses. 
III. Herança ligada ao sexo: D. Hunter, D.Pelizaeus-Merzbacher. 
IV. Aberrações Cromossômicas: Trissomias do 21(Down), do 18(Edwards) e 
do 13 (Patau) Aneuploidias de cromossomos sexuais (S.Turner e Klinefelter). 
(WAJNSZTEJN, 2005 : 102) 
 
     

As causas pré-natais ambientais podem ser os traumatismos pré-parto, as 

infecções nutricionais ou tóxicas, as doenças infectocontagiosas, ação de 

agentes teratogênicos (físico ou químico), a desnutrição, o álcool, o fumo, as 

drogas. 

 

As causas natais incluem prematuridade, asfixias, traumas físicos, infecção 

durante o parto, hemorragias intracranianas, hiperbilirrubinemias e a chamada 

encefalopatia hipóxico – isquêmica. 

 

 Síndrome Hipóxico – Isquêmica (SHI) no período perinatal, é um insulto ao 
feto e ao recém nascido ...  
(...) representa hoje, uma importante causa de mortalidade e morbidade no 
período neonatal, sendo a causa mais comum de deficiência neurológica não 
progressiva, observada posteriormente na infância, incluindo: retardo mental, 
paralisia cerebral, dificuldades de aprendizado e epilepsias. (WAJNSZTEJN, 
2005 : 104,105) 

 

As causas pós-natais são o trauma físico, as infecções (como: neuroencefalites 

e septicemias) os acidentes, doenças em geral, desnutrição e privação 

socioeconômica, cultural e afetiva, traumatismo crânioencefálico.  

 

Contextualizando para a situação brasileira, pode-se dizer que essas causas 

estão intrinsecamente ligadas à falta de prevenção e de condições básicas de 
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vida (alimentação, saneamento básico, assistência à saúde, etc) aliada ao uso 

de drogas e agrotóxicos  e a acidentes, em especial, automobilísticos. 

 

 A presença da pessoa com deficiência na sociedade não é um fato atual, elas 

sempre estiveram presentes na história da humanidade. Talvez se possa dizer 

que, hoje, elas tem maior visibilidade. Com o passar do tempo, foram 

transpondo  barreiras e modificando a visão da sociedade sobre sua verdadeira 

condição.  Os preconceitos que enfrentam ainda hoje não nasceram do acaso, 

mas são frutos da compreensão e da forma de tratamento que receberam ao 

longo da história. Preconceitos não nascem do abstrato, mas nascem e se fixam 

através de experiências vividas no cotidiano da história. (MÜLLER, 1999:16) 

 

Os desenhos e restos arqueológicos demonstram a existência de pessoas com 

deficiência no mundo primitivo, embora a maioria destes povos exterminasse 

crianças e adultos com deficiência, atribuindo, em geral, ao nascimento destas 

crianças uma relação com espíritos malignos. 

 

Nas culturas da antiguidade sempre estiveram presentes acontecimentos em 

torno da deficiência.  Os egípcios, por seus registros, demonstram ter buscado a 

cura, e que  pessoas com deficiência, dependendo de suas condições podiam 

ter uma vida normal, apesar de ver a deficiência como conseqüência de maus 

espíritos. (MÜLLER, 1999:19) Para  os hebreus, a deficiência tinha relação com 

o pecado. O nascimento de uma criança com deficiência era atribuído ao pecado 

dos pais, talvez porque  as leis criadas para manter o povo unido previam 

amputação e vazamento de olhos, como castigo às transgressões. Os romanos 

negavam qualquer direito à vida a alguém que nascesse com alguma anomalia. 

A criança deveria ser morta imediatamente ao nascer. Porém, sabe-se que nem 

todos cumpriam essas leis, e algumas crianças eram abandonadas. Haviam 

também mutilados de guerra e pessoas que se automutilavam para não ir a 

guerra.  

 

Na Idade Média, a grande causa das deficiências era a lepra, e que colocava as 

pessoas segregadas. As crianças nascidas com deficiência eram mortas ou 

eram também segregadas e ridicularizadas.  
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Já no Renascimento, houve o despertar do interesse para com as pessoas 

colocadas à margem, entre elas, as com deficiência. Apareceram artistas com 

deficiência que tiveram sua obra reconhecida. A deficiência entrou para o âmbito 

da ciência, saindo da esfera da teologia e da moral. Surgiram algumas ações 

concretas em benefício destas pessoas, como: a primeira cadeira de rodas, 

organizações para cegos, ortopedia, etc. 

 

A forma como as pessoas com deficiência são consideradas e como são 

tratadas muda conforme o entendimento que a sociedade tem sobre a 

deficiência; e no Brasil não é diferente. Historiadores como Emílio Figueira 

(2008), registram que os povos primitivos no Brasil eram fortes, robustos, 

sofriam poucas doenças. Não são maiores nem mais gordos que os europeus 

são, porém, mais fortes, mais robustos, mais  entroncados, mais bem dispostos 

e menos sujeitos a moléstias havendo entre eles muito poucos coxos, disformes, 

aleijados ou doentes. (LÈRY in FIGUEIRA, 2008:24,25). Isto demonstra que a 

presença da deficiência, não era frequente, mas havia.  Nossos índios viviam da 

caça, da pesca e da agricultura, domesticavam animais. Todos tinham os 

mesmos direitos e recebiam o mesmo tratamento. Porém, há relatos de 

historiadores e antropólogos que registram a exclusão de crianças nascidas com 

deficiência, abandonadas nas matas, atiradas das montanhas e até sacrificadas 

em rituais de purificação. Estes índios acreditavam que estas crianças trariam 

maldição para a tribo ou para a natureza, crenças essas que causam discussões 

e polemicas ainda hoje.12 

 

No período da escravidão, houve grande “produção” pessoas com “defeitos” 

físicos provocados por desastres nos engenhos e por castigos, legitimados por 

documentos oficiais. As preocupações em atender as pessoas com deficiência 

no Brasil iniciaram já no período dos jesuítas, com o surgimento dos primeiros 

hospitais e dos primeiros sinais de uma educação especial. 
                                                 
12 A mídia tem divulgado seguidamente notícias a respeito de polêmicas entre as sociedades 
indígenas e os órgãos governamentais de saúde e de defesa das crianças a respeito de 
procedimentos de saúde com crianças indígenas com deficiência. Por exemplo: Caso de índia 
Ianomâni deficiente gera crise institucional no Amazonas e Polêmica sobre infanticídio indígena 
mistura leis, valores culturais e saúde pública,  veiculadas na internet pela UOL Notícias em 
16/04/2009. 
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A Constituição Brasileira declara que todos são iguais, sem distinção de 

qualquer natureza. Porém, o comportamento humano com relação aos seus 

semelhantes nem sempre corresponde a estas afirmações.  

 

Ao longo da história da humanidade, a presença da deficiência sempre causou 

estranheza. Desde as culturas primitivas até o tempo presente, ocorreram 

casos, e não poucos, de PcD na família e na sociedade. As explicações para 

esta presença vão da demonização à divinização. A deficiência, em algumas 

culturas, era vista como presença  da divindade ou do demônio.  A forma como 

estas pessoas eram tratadas estava muito relacionada com a explicação que se 

dava para o fato, justificando o extermínio,  a segregação ou inclusão da pessoa 

com deficiência.  

 

Esta imagem mítica com relação à deficiência aparece ainda hoje, de forma 

muito frequente, especialmente nas igrejas neopentecostais, onde é propagada 

a visão de que a deficiência é obra do demônio e que sua  cura só será possível 

através  do exorcismo. O oposto também é freqüente: considerar o “deficiente” 

presença da divindade. “O deficiente vira ‘santo’, ‘pessoa iluminada’, ‘super-

herói’, alguém que ‘é só coração’. Defeitos? Nenhum.”  (WERNEK,1997:241) 

 

A partir do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, 1981, tem crescido a 

consciência da sociedade com relação à condição de igual de uma PcD, 

impulsionando um processo de inclusão dessas pessoas. É uma caminhada 

lenta e difícil. Existem muitos movimentos de PcDs e de Pais de CcDs que se 

organizam e buscam seus direitos e espaços; mas, apesar disso, muitos fatores 

concorrem, ainda, para dificultar esse caminhar.   

 

Há um total desconhecimento a respeito da questão da deficiência na população 

em geral. O mundo da deficiência é, ainda, um mundo mítico. As pessoas não 

sabem quais são as causas, não sabem quais as limitações, quais as 

potencialidades. Povoam o imaginário  popular  as  diferentes idéias que as 

culturas cultivaram ao longo de séculos. Este imaginário explica a atitude das 

pessoas em ambientes públicos, quando se deparam com uma criança com 
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limitações. O relato de uma mãe sobre situações enfrentadas no ônibus ilustra 

um pouco isto: 

 

As pessoas ficam olhando sem parar, por curiosidade,  quer e não perguntar 
alguma coisa sobre ele. Às vezes contam, uma história sobre outra criança, 
que conhecem ou da própria família, e perguntam como foi a história dele. 
Quando se anda de ônibus cheio, as pessoas geralmente não dão o lugar. 
Ficam uma mandando a outra dar o lugar. Na verdade não levantam, ficam 
reclamando:   não tem outro ônibus para pegar: não tem outro horário para 
sair?; porque tem que sair de casa com ele? 

Acham que a gente sai a passeio. 
(Nos  ônibus há um lugar reservado para PcDs.) 
Mas, ninguém respeita. Pelo menos nos ônibus que eu pego. 
( Ela pega 3 conduções no trajeto de casa  para a Clínica)... 
Um dia tinha uma criança sentada num lugar reservado eu pedi o lugar. A 
mãe disse que ela não ia sair porque havia pago a passagem. Daí eu liguei 
para a empresa e falei, né. Porque o motorista não fez nada, eu tive que ficar 
em pé, aí ele disse que ele não pode se envolver. (SILVA,2002:38) 

 
 

As atitudes variam da simples curiosidade ao preconceito. A forma como as 

pessoas se portam diante da situação faz com que a própria mãe, algumas 

vezes, prefira a segregação. 

 

“Eu odeio andar de ônibus com Jéssica porque todos olham para ela. Ela 
sempre tem algumas bolhas de saliva horrorosas saindo de sua boca e eu 
sempre enxugo sua boca, mas o próximo bocado é sempre mais rápido que 
eu. Ela se debate e geme e dá uns pulos disparatados que chocam as 
pessoas.” Não é surpreendente que as pessoas olhem indiscretamente para 
tal comportamento incomum. Entretanto, este tipo de celebridade negativa é 
muito difícil de encarar.(...)” Eu gostaria que existissem hotéis para pessoas 
assim, ao invés de fazermos sempre esses passeios auto-abastecidos, 
assim nós não ficaríamos constrangidos num restaurante” é um argumento 
comum. (SINAMON,1993:63) 

 
 
Este desconhecimento está presente também nos círculos que prestam 

atendimento às PcDs. Na área científica, há muitos crescimentos e descobertas 

que oferecem novas possibilidades às PcDs, mas ainda não há muita clareza 

sobre as reais possibilidades de cada pessoa.  As capacidades do ser humano 

são ilimitadas.  

 

Embora seja constitucional o direito à educação, o desconhecimento de  quem é 

este ser diferente e de como integrá-lo no meio dos “normais” causa um certo 



 

 

 

63

medo e insegurança. O relato de V. sobre o ingresso do filho com paralisia 

cerebral na creche reflete esta situação. Sua trajetória  em busca de uma escola 

foi muito difícil.  Ela procurou esse ingresso desde que ele completou quatro 

anos. Foram quase três anos de peregrinação nas creches e escolinhas da 

cidade.  As razões para não matriculá-lo foram as mais diversas possíveis: “por 

usar fralda, pessoas teriam que trocar. Por não caminhar, não acompanhar as 

crianças maiores que ele, nem os bebês. Dificuldade de locomoção e de não 

comer sozinho”. (SILVA,2002:39) 

 
  
Algumas chegavam a explicitar mais os temores existentes na escola e na 

sociedade em geral: 

 

Creche particular: a desculpa era que a mãe das outras crianças não 
aceitariam, e/ou as  próprias crianças quererem imitar ele. O preço da creche 
era muito alto. 
Creche do município: Não havia pessoa apta a trabalhar com ele. A creche 
não tinha espaço para ele. Uma escola do município , preparada para 
crianças com deficiência, não o aceitou pela 2ª vez, disse que ele não 
aproveitaria o trabalho da escola. (SILVA, 2002:40) 

    
 Estes temores impedem que uma grande parcela se beneficie deste direito.  

 

Outro fator que contribui para atitude discriminatória com as PcDs são os 

critérios impostos pela sociedade capitalista em que vivemos: 1) O padrão de 

beleza: quem não se enquadra dentro dos padrões de beleza, especialmente, 

imposto pela mídia, já está sujeito à discriminação; 2) A sociedade valoriza a 

pessoa por aquilo que ela é capaz de produzir, seja no trabalho ou na escola. A  

maioria das PcDs não faz parte do mercado de trabalho. Geralmente é 

dependente da família e do Estado, e  o rendimento escolar não  corresponde 

aos padrões estabelecidos pelo sistema escolar. 

 

É importante salientar que o envolvimento com as pessoas com deficiência se 

intensifica a partir das guerras, com a preocupação com os mutilados de guerra. 

Poder-se-ia considerar que nesta situação a questão mítica da deficiência já 

está mais ou menos desbravada, as causas estão explícitas e fogem do 

imaginário mítico religioso do endeusamento ou da presença do demônio. Saem 



 

 

 

64

da esfera do desconhecido, conhece-se as causas, o que não é o caso de uma 

criança que nasce com alguma deficiência. Hoje, estas causas já são mais 

conhecidas também e até em muitos casos podem ser previstas anteriormente. 

Isto faz com que a sociedade se relacione com elas de forma mais tranquila. 

 

2. 3 Inclusão 

 

A Constituição de nosso país garante  a todos os cidadãos brasileiros o direito à 

cidadania e à educação ( Art.1º, 3º, 5º e 205ss), sem discriminação de qualquer 

espécie. A lei nº 8.069/90, no art. 54, III assegura o atendimento educacional 

especializado, que deve ocorrer de forma preferencial na rede regular de ensino. 

A lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), Lei 9.394/96 garante a educação 

e o atendimento especializado, na rede regular de ensino, com apoio 

necessário. Para se efetivar esses direitos previstos na Constituição, muitas 

discussões se estabelecem em torno da educação de pessoas com deficiência. 

Dois conceitos perpassam essa discussão: integração e inclusão. Embora 

muitas vezes usadas como sinônimo, COSTA-RENDERS (2009)  assim como 

CERIGNONI (2005) reportam a uma questão política apresentando pontos de 

diferenciação. 

 

Integração, poderia se dizer, que está mais relacionada ao modelo médico, e dá 

ênfase à deficiência; de certa forma o diagnóstico é que estabelece os 

procedimentos do atendimento escolar. Embora se possa considerar a 

integração como um processo embrionário do movimento em direção à inclusão,  

está relacionada à adaptação da pessoa com deficiência à sociedade na busca 

de reabilitação e inserção na mesma.  

 

A inclusão traz um movimento em direção contrária. É a caminhada da 

sociedade em direção à pessoa com deficiência, reconhecendo-a como 

pertencente ao grupo social e sujeito de direitos. A atenção não está centrada na 

sua incapacidade, mas no que falta para que ela faça parte de seu grupo social 

sem barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais. 



 

 

 

65

 

... enquanto a integração é uma via de uma mão só – onde cabe à pessoa 
com deficiência superar suas incapacidades para inserir-se na sociedade, a 
inclusão é uma via de mão dupla – onde também a sociedade é responsável 
pela superação das incapacidades da pessoa com deficiência (barreiras 
estas resultantes de barreiras sociais) (COSTA-RENDERS, 2009:89)   

 

Maria Teresa Mantoam faz uma opção por inclusão por entender que no 

conceito de integração cabe a idéia de escola especial. A autora entende 

inclusão como “inserção escolar de forma radical, completa e sistemática.” 

Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino 

regular. (MANTOAN, 2003: 19) 

 

Susan Stainback define uma escola inclusiva como um lugar do qual todos 

fazem parte, em que todos são aceitos, onde todos ajudam e são ajudados por 

seus colegas e por outros membros da comunidade escolar, para que suas 

necessidades educacionais sejam satisfeitas (STAINBACK, 1999:XII). 

 

A Declaração de Salamanca,1994, reafirma, com base na Declaração Universal 

dos Direitos do  Homem (1948),  o direito à educação para todos os indivíduos. 

Garante o acesso às escolas regulares, que incluam a todos.  Estas escolas 

devem adequar-se através de uma pedagogia centrada na criança, capaz de ir 

ao encontro de suas necessidades. Ainda apela aos governos, entre outras 

coisas, para: 

 

- adotar como matéria de lei ou como política o princípio da educação 
inclusiva, admitindo  todas as crianças nas escolas regulares, a não ser que 
haja razões que obriguem a proceder de outro modo, (Declaração de 
Salamanca, 1994: IX) 
 
- que sancionem a perspectiva da escola inclusiva e apóiem o 
desenvolvimento da educação de alunos com necessidades especiais, como 
parte integrante de todos os programas educativos; (Declaração de 
Salamanca, 1994:X) 
 

A palavra inclusão vem do latim inclusius, includo – encerrar, fechar, rodear, 

cercar, incluir. Inclusio, inclusionis – prisão, encerramento. Os dicionários: 1) 

AURÉLIO (2005) define incluir como – fazer parte, fazer constar na lista ou 
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conter, trazer em si, compreender, abranger. 2) KOOGAN LAROUSSE (1979 ) 

–  Ação ou efeito de incluir – compreender, envolver. Retomando a Constituição 

Brasileira e  a criança com deficiência entende-se inclusão como inserir , tomar 

parte, abranger a todos o direito à educação e à cidadania; Podendo definir, 

então, inclusão como: o ato ou ação de incluir, compreender, envolver, fazer 

tomar parte da ação educativa que constrói cidadania.  

 

 A idéia de cidadania aponta para pertencimento e participação. Seria dizer que 

todos pertencem a sociedade brasileira e participam dela como sujeitos de 

direitos e deveres. Entre esses direitos, está o acesso à educação independente 

de suas limitações ou diferenciações.  A  Declaração de Salamanca afirma  o 

direito de todos à educação; mas também é enfática quando recomenda aos 

órgãos governamentais a necessidade de construir novos paradigmas 

educacionais adequados e voltados à criança e às suas necessidades.  

                                                                                         

Antonio Joaquim Severino entende cidadania como medida da qualidade da vida 

humana, ou seja: “o homem só é efetivamente humano na medida em que 

dispõe das condições objetivas que lhe permitam exercer sua tríplice atividade  

prática: a  prática produtiva, prática social, e a prática simbólica” Seria a 

construção de possibilidade de participação no mundo trabalho, do convívio na 

sociedade e na cultura simbólica. A educação é mediadora deste processo de 

construção de cidadania; para ele, ela só se legitima se estiver construindo a 

cidadania. (SEVERINO, 2002:11) . 

 

O centro do processo educativo é o ser humano que traz em si toda uma 

complexidade porque é um ser psicológico, biológico, social, histórico, religioso 

que vai se constituindo como ser humano à medida que vai se conscientizando 

de sua condição pessoal e social. Ernani Maria Fiori na apresentação da 

Pedagogia do Oprimido referindo-se ao método Freiriano diz que A antropologia 

acaba por exigir e comandar uma política. (FIORI, 1991, p 53) Isso se refere a 

todo ser humano independente de suas condições, físicas, sociais, mentais, etc. 

A discussão sobre inclusão tem que ser centrada na visão de ser humano e no 
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entendimento sobre educação. A educação deve incluir todos em  um processo 

que é antropológico,  gnosiológico e político porque traz a perspectiva de 

transformação social.  

 
Entendo a educação como um processo contínuo de aquisição de conhecimento 

acumulado pela humanidade ou  pela sua relação com o cotidiano e construindo 

cidadania que traga a idéia de pertencimento e participação. Acontece em 

espaço formal, institucional (escola) e ou em qualquer outro que propicie a estes 

sujeitos a conscientização de seu desenvolvimento como ser humano. Segundo 

Edgar Morin, todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o 

desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana (MORIN, 

2002:55).  

 

Diante destes argumentos se interpõe a pergunta: o que é este ser humano? 

 

Retomando a idéia de Morin sobre a complexidade do ser humano, pode-se 

dizer que é um ser político, social, cultural, econômico, religioso, que está 

envolvido em um mundo de relações: e é na construção destas relações que ele 

se constrói como ser humano. Para pensar educação e inclusão, é fundamental 

a  visão do ser humano como inacabado; sujeito de história que não só sofre os 

efeitos dos acontecimentos, mas que faz história; que é capaz de ler o mundo; 

que tem a sua palavra e,ainda,considerar que a educação se constrói no 

diálogo. 

 

Homens e mulheres, ao longo da história, vimo-nos tornando animais 
deveras especiais: inventamos a possibilidade de nos libertar na medida em 
que nos tornamos capazes de nos perceber como seres inconclusos, 
limitados, condicionados, históricos. Percebendo, sobretudo, também, que a 
pura percepção da inconclusão, da limitação, da possibilidade, não basta. É 
preciso juntar a ela a luta política pela transformação do mundo. A libertação 
dos indivíduos só ganha profunda significação quando se alcança a 
transformação da sociedade. (FIORI, 1991: 100) 
 

Freire fala ainda na capacidade do ser humano de ler o mundo do ato de ler, que 

não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 

mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo 
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precede a leitura da palavra (FREIRE, 1984:11). O filme Diário de Motocicletas, 

de Walter Salles, mostra claramente a possibilidade do ser humano de fazer a 

leitura do mundo e o quanto isso pode ser transformador. Alberto e Ernesto 

percorrem a América do Sul em uma motocicleta velha, sujeitos a qualquer 

contratempo. Os dois jovens depararam-se com diferentes situações de vida do 

povo latino-americano que não foram tomadas apenas como situações 

pitorescas de uma viagem aventureira. Eles se interessaram pela situação e se 

deixaram tocar pelo que estavam vivenciando. O filme demonstra isto em várias 

situações; desde a carta para a mãe, onde relata a morte da senhora idosa, ao 

olhar melancólico do barco rebocado, onde navegam os pobres e os doentes. O 

contato com a teoria veio mais tarde, quando tiveram contato com as idéias de 

Mariategui sobre o potencial revolucionário do povo da América Latina, mas já 

estavam impregnados pela leitura que fizeram das situações vivenciadas. 

 

A possibilidade de ler o mundo e envolver-se com ele propicia a alteração. 

Promove  construção da subjetividade em relação, reforçando a idéia de Freire, 

do ser inacabado e  a vocação de ser mais.  Considerar o ser humano como 

inacabado, em construção, permite a idéia de autoria e cidadania defendida por 

Barbosa: 

Educando é o sujeito que se percebe “não pronto” (fechado), como se fosse 
um lugar definitivo, mas “pronto” (aberto), no sentido da capacidade de , per 
si, elaborar uma leitura do mundo e de se expressar nele, como numa 
linguagem em que a continuidade é propriedade importante, em resposta 
aos desafios das mais diferentes ordens e de velocidade cada vez mais 
acentuada, apresentados pela dinâmica social. (BARBOSA, 2000:90) 

 

Na situação de educação com pessoas com deficiência, é preciso ler o mundo 

dessas pessoas que são seres humanos e que vivem no seu dia a dia as 

barreiras colocadas a partir de sua condição; barreiras reais ou impostas pela 

sociedade e descobrir com elas o que é possível transpor ou eliminar. Paulo 

Freire, em sua obra escrita e realizada, demonstra uma amorozidade pela vida, 

pelo mundo e, especialmente, pelas pessoas  que, de certa forma, as sacraliza. 

Nesta amorozidade deve-se ter presente que  não é um amor piegas, mas um 

amor em ação, que implica em comprometimento e esperança: a verdadeira 
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generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que alimentam o 

falso amor. (FREIRE, 1977: 31) 

 
Como seres humanos somos inconclusos, limitados, condicionados. É preciso 

ver no diferente, um outro que é capaz de se colocar diante de nós com sua 

condição de ser humano e que traz em si a possibilidade de ser, de reagir além 

do limite do nosso desejo. O vídeo Janelas d’alma apresenta diferentes olhares, 

não só diferentes formas de interpretar o que se vê. Poder-se-ia dizer: com que 

instrumentos se vê, com os olhos como a maioria das pessoas, com o tato, com 

outros órgãos dos sentidos ou mesmo com os sentimentos? A palavra de um 

dos entrevistados, que tem uma dificuldade, ou melhor, uma alteração visual 

chamou-me muito a atenção. Ele diz que para ele isto não é uma dificuldade, é  

a forma que ele vê, ele não sabe se esta é a melhor ou pior, ele não imagina ver 

o mundo de outra forma.  Ele tem uma maneira diferenciada de ver o mundo, 

não só de interpretá-lo, mas uma instrumentalização diferente para ver o mundo. 

Porém, não deixa de participar da vida e de fazer a diferença nela, o que nos 

aponta a necessidade de conviver com o diferente, sem obviamente, se 

considerar superior ou inferior a ele ou ela, como gente. (FREIRE, 2003:194),  

no pensamento de ARDOINO, “instituir o outro como outro”. Isto significa 

considerar o outro como valioso, importante, com capacidade de participação 

criadora na construção de si mesmo e de relações libertadoras. Reconhecer o 

ser humano é reconhecer nossa dignidade e nossos direitos, reconhecer a 

dignidade e o  direito dos outros, primar para que a dignidade e o  direito de 

todos sejam garantidos. Independente  das diferenças de locomoção, de 

comunicação, da forma de ver e  de ler o mundo.  

 

No encontro de heterogeneidades há possibilidades da construção de uma  

postura diante da vida e de uma relação de construção de subjetividades. A 

princípio, pode ser dolorosa,  mas quando passamos a olhar o outro como outro 

que, na sua diferença, é um ser humano capaz de se constituir sujeito de sua 

identidade, esta pode se tornar uma experiência enriquecedora. Lembrando 

Oliver Sacks (1995) precisamos passar por uma mudança radical no 

funcionamento  psicológico, no eu, na identidade. Em nosso processo de ver o 

outro em sua identidade e na construção de nossa nova identidade se processa 
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o mesmo. O que ARDOINO chama de alteração, ela ocorre no tempo, na 

temporalidade e contém também a morte e o  enriquecimento tudo junto 

(ARDOINO, 1998:20), se dá no reconhecimento do outro como outro que está 

em interação comigo e com o mundo e está “me” e “se” constituindo como ser 

humano é considerar a presença do outro e sua ação (BARBOSA, 2004:16,17) 

 
Caminhar em direção  ao ser mais, segundo Paulo Freire ( 2003), é  a vocação 

do ser humano, acontece no encontro de  subjetividades em uma relação 

dialogal. Sendo ser humano é o centro do processo de construção de 

conhecimento, é preciso caminhar junto, ouvir, perguntar, deixar falar, sinalizar e 

criar possibilidades de neste exercício de leitura da realidade, se desvendar 

novas possibilidades, de modo que o educando se insira na “comunidade” 

humana como integrante dela, sujeito de transformação da realidade. O 

processo de leitura dos acontecimentos e reflexão  sobre eles possibilita “tomar 

distância” de nós mesmos. Em certo momento não apenas vivíamos, mas 

começamos a saber que vivíamos, daí que nos tivesse sido possível saber  que 

sabíamos e, portanto, saber que poderíamos saber mais. (FREIRE, 1999:98) 

 
Para Freire, a educação como ato de conhecimento vai além de aquisição de 

conteúdos, estende-se a conhecer a razão de ser dos fatos econômicos, sociais, 

políticos, ideológicos, históricos a que estejamos submetidos. (FREIRE, 

1999:102)  

Ensinar e aprender são assim momentos de um processo maior  - o de 
conhecer, que implica re-conhecer. No fundo, o que eu quero dizer é que o 
educando se torna realmente educando quando e na medida em que 
conhece, ou vai conhecendo os conteúdos, os objetos cognoscíveis, e não 
na medida em que o educador vai depositando nele a descrição dos objetos 
ou dos conteúdos. (FREIRE, 1991:47) 
 

MASETTO (2003) faz diferenciação entre processo de ensino e processo de 

aprendizagem. O processo de ensino traz a idéia de transmissão de 

conhecimento o professor ‘ensina’ aos alunos que ‘não sabem (p.37). Ele 

defende a idéia de processo de aprendizagem, que embora traga embutido a 

idéia de ensino, leva em conta o aluno, o que ele precisa saber, como ele 

aprende e qual o capital cultural que possui.  
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... aprender  entendemos buscar informações, rever  a própria experiência, 
adquirir habilidades, adaptar-se às mudanças, descobrir significados nos 
seres, nos fatos, nos fenômenos e nos acontecimentos, modificar atitudes e 
comportamentos. (MASETTO, 2003:36) 
 
Ao falarmos de processo de aprendizagem, queremos nos referir a um 
processo de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa em sua 
totalidade, abarcando minimamente quatro grande áreas: a do 
conhecimento, a do afetivo-emocional,  a de habilidades e a de atitudes ou 
valores. (MASETTO, 2003:37) 

 
 

Dentro deste processo de aprendizage o professor/a torna-se mediador da 

construção do conhecimento, pesquisador/a e  incentivador/a de pesquisa e 

mediador de convivência das diferentes culturas.  Com a perspectiva da escola  

inclusiva a convivência com o diferente torna-se mais aguda, o docente além de  

conviver com suas inquietações da docência e sua constante necessidade e 

busca de superação desta demanda, depara-se com o “inédito viável”, como 

diria Paulo Freire, 

 
O ‘inédito viável’ é na realidade uma coisa inédita, ainda não claramente 
conhecida e vivida, mas sonhada e quando se torna um ‘percebido 
destacado’ pelos que pensam utopicamente, esses sabem então que o 
problema não é mais um sonho, que ele pode se tornar realidade. (Ana 
Maria Freire, in FREIRE, 1999:206) 
 
 

O docente tem diante de si o desconhecido que se apresenta e já à primeira 

vista é diferente na forma de se locomover, de se comunicar, de ler, etc. A 

diferença agora não é só de âmbito cultural de construção de sentidos e valores, 

culturas diferentes, inclui um instrumental de comunicação e locomoção 

diferenciados. No entanto, é uma pessoa que transpôs barreiras, que se 

construiu como estudante, na maioria das vezes com muitas lutas e dificuldades,  

chegou e está aí para continuar sua caminhada no sentido de “ser mais”. A 

pessoa com deficiência é um dos atores deste processo e precisa ser incluída 

como participante dele, ela precisa ser acolhida. Voltando ao filme, Diário de 

Motocicleta, no leprosário, quando se recusaram a usar luvas, estavam 

dispostos a tocar nos doentes. Este gesto tem um sentido muito importante, o 

ato de tocar na pessoa, dela sentir-se tocada, acolhida, incluída no mundo de 

relações de afetos é de fundamental importância. Mas este gesto, ainda é mais 

forte; nesta situação, demonstra que eles também se deixaram tocar, pelas 
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situações vivenciadas. Falando empiricamente, parece que, na relação de toque 

a reação “química” maior que se dá é em quem é tocado.  O educador precisa 

tocar e se deixar tocar pela pessoa com deficiência. Ela tem plenas condições 

de ser atora e autora desta construção de cidadania. O docente e discente se 

constroem em relação e juntos produzem conhecimento sobre si e sobre o 

conhecimento acumulado pela humanidade. O outro não é apenas idéia de 

outro, mas é considerar a presença do outro e sua ação na temporalidade, o que 

produz morte e enriquecimento tudo junto (BARBOSA, 2004). O docente tem 

diante de si o desafio de transpor  barreiras  e aproximar-se deste 

“desconhecido” e tornar este processo educacional significativo para  ele, 

educador, para o educando e para os demais educandos. Este desafio me 

reporta novamente ao filme “Diário de Motocicleta”. O personagem, em sua festa 

de aniversário , ao invés de ficar confortável no seu mundo já estabelecido, opta 

por estar com os leprosos, mesmo que isto lhe custe uma difícil e perigosa 

travessia a nado por um rio correntoso. Ele estava do lado da ciência, do lado do 

conhecimento (proximidade dos médicos, o hospital...), mas isso não bastava. 

Era necessário aproximar-se dos que necessitavam desse conhecimento para 

torná-lo efetivo, transformando-o em atividade prática e proveitosa para os que 

dele necessitam.  

 

Essa travessia é um ato simbólico do papel do educador, que é o de servir de 

elo, de aproximação entre o saber sistematizado e saber informal, entre quem 

detém o conhecimento e quem necessita deste conhecimento. Atravessar o rio 

torna-se ato emblemático de transposição de barreiras para aproximar dois 

mundos, que na verdade, são duas faces da mesma moeda. 

 

MANTOAN (1997) afirma que  o fim último da educação inclusiva é a conquista 

da autonomia moral e intelectual de pessoas com deficiência. Isto nos reporta a 

idéia de autor-cidadão defendida por Barbosa (2000), que aponta o aluno como 

construtor da sua própria história e ao mesmo tempo construtor da história, 

participando de todas as perspectivas da vida. 
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A postura educacional deve ser a de apostar no incerto e trilhar  um caminho 

que precisa ser descoberto a cada passo, partindo do princípio de que o que 

está dado não é definitivo. MANTOAN fala em déficit real e circunstancial, 

refere-se a déficit real como aquele dado pelo diagnóstico médico diante da 

anomalia  ou lesão apresentada. O Déficit circunstancial seria a interação entre 

a incapacidade física e/ou mental e os obstáculos que o social interpõe entre o 

sujeito e o meio. (MONTOAN, 2000:18).  Este pensamento encontra eco no 

pensamento de  FEWERSTEIN  que  aponta que o objetivo não deve ser de 

definir as características estáveis mas procurar formas para superar as abarreira 

impostas, é conhecer as diferenças de forma a sobrepujá-las (FEWERSTEIN in 

BEYER, 1996: 72) Estes pensamentos sustentam-se na teoria de VYGOTSKY, 

da zona de desenvolvimento proximal. Segundo ele: 

 

  Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através  da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. ( VYGOTSKY, 2000: 112) 

 

FEWERSTEIN defende a mediação como instrumento de estimulação e 

possibilidade de transpor barreiras de aprendizagem , VYGOTSKY defende a 

troca entre alunos/colegas com  “níveis” diferentes de aprendizagem. A escola 

pode proporcionar  estes procedimentos que ajudam a construção da educação. 

 

“as formas de funcionamento cognitivo são construídas através dos 
processos interpsíquicos, vivenciados pelo sujeito. Estes processos 
interpíquicos acontecem a nível das interações vividas pelo indivíduo no seu 
grupo cultural” (VYGOTSKY, apud BEYER, 1996: 53). 

 

A presença de uma criança com deficiência na escola deve garantir-lhe estar 

integralmente envolvida no processo educacional da escola, em todos os 

espaços disponíveis capazes de propiciar seu desenvolvimento cognitivo, 

cultural, social possibilitando seu crescimento como ser humano. Deve permitir 

seu crescimento pessoal e possibilitar a seus colegas um crescimento em 

relação a sua visão sobre as diferenças, bem como a postura qualificada de 

convivência com elas. 
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O trabalho de inclusão, certamente, é como navegar em um oceano de 

incertezas, e é necessária  a parceria entre todos os atores desse processo, não 

reforçando as suas limitações e dificuldades, mas valorizando as características 

positivas, nas quais se possibilite apostar em seu desenvolvimento. Muitas 

vezes, o caminho a ser percorrido com uma criança com deficiência é bastante 

desconhecido, todos parecem estar pisando em um pântano, porém é preciso 

acreditar na possibilidade de chegar em solo firme. Cada um tem uma parte 

desta pista. Pode-se dizer que todos têm uma pedra que pode servir de apoio 

para um próximo passo,  cada pedra colocada pode formar uma trilha onde se 

consegue prosseguir com mais segurança. Neste caminhar em direção a uma 

educação inclusiva, três elementos devem estar aliados: a família, a escola e 

outros profissionais especializados. 

 

A  família teoricamente passa a maior parte do tempo com a criança. Circula 

entre os demais ambiente que a criança frequenta. Nem sempre tem 

conhecimento acadêmico sobre o assunto, mas tem a vivência com a criança e 

ela precisa dos saberes dos outros envolvidos para qualificar sua atenção com a 

criança. 

 

A escola tem o instrumental educacional e o espaço de convivência  necessários 

para o desenvolvimento da criança. Diante de todos os afazeres da escola, é 

impossível ter o conhecimento sobre todos os aspectos de todos alunos a troca 

com outros envolvidos pode enriquecer o processo. 

 

Outros profissionais detêm conhecimento mais especializado que pode clarear 

mais o caso clínico,  pode subsidiar a escola no processo de inclusão. A família 

pode ser o elo entre a escola e estes profissionais. 

 

Vale ressaltar as palavras de uma fonoaudióloga falando sobre a atuação que 

ela considerava relevante: 
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(...) quanto as possibilidades que ela tem em sua singularidade uma vez que 
a afecção neurológica dela é um dos traços que compõem suas 
características pessoais e não deve ser visto como o mais importante deles, 
ou seja, compete aos terapeutas, a escola e aos pais trabalharmos com J 
para auxiliá-la a minimizar as diferenças que a afecção neurológica impôs e 
impõe a ela e não sublinhar o distúrbio como algo que a destaque e 
desqualifique perante o grupo social em que esteja inserida. (SILVA, 
2008:11) 

 

Este posicionamento aponta para uma postura ética diante da situação que vai 

ao encontro do pensamento de Maria Teresa Mantoan. A ética, em sua 

dimensão crítica e transformadora, é que referenda nossa luta pela inclusão 

escolar. Sua posição é oposta à conservadora, porque entende que as 

diferenças estão sendo constantemente feitas e refeitas, já que vão diferindo 

infinitamente (MANTOAN, 2003:23) Possivelmente as deficiências apresentadas 

por uma criança no início do processo já não serão confirmadas no final do ano; 

foram superadas e, talvez, apontadas  outras que precisavam ser trabalhas 

ainda.  

A inclusão não  é um ato espontâneo, exige disposição de encarar o desafio  de 

conviver com a heterogeneidade,  tendo o diferente não como inferior, mas 

considerando novas possibilidades; considerando o diferente como autor da sua 

própria trajetória, e se deixar modificar por esta convivência, sabendo que nesta 

relação de alteração, cada um tem uma contribuição que pode servir de apoio 

para o próximo passo em caminho ainda pantanoso.   

 

Gostaria ainda, para encerrar este capítulo, de me reportar ao filme de Valter 

Salles, e de acrescentar as palavras finais. Que nós, como educadores e 

educadoras ao trilhamos o caminho da inclusão, possamos dizer o mesmo. 

 

“Este não é um relato de feitos heróicos é um fragmento de duas vidas que 
percorreram juntas um caminho, compartilhando as mesmas aspirações e os 
mesmo sonhos. 
Será que nossa visão foi estreita demais, parcial demais, apressada demais? 
Nossas conclusões foram rígidas demais? 
Talvez. 
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Mas esse vagar sem rumo por nossa América colossal transformou porque 
pensava: 
Não sou mais o mesmo. ( Yo, ya no soy yo.) 
Pelo menos, não sou mais o mesmo por dentro.”  
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CAPÍTULO III 

 
Os familiares têm a palavra 

 
3. 1 Projeto Vida 

O Projeto Vida é um projeto realizado na Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP), campus Rudge Ramos. Iniciou como sonho de um dos professores do 

curso de Fisioterapia, foi assumido pelo curso juntamente com o Curso de 

Educação Física e, ao longo do tempo, tem estabelecido parcerias com outros 

cursos como: Psicologia, Fonoaudiologia, Comunicação, Relações Públicas.   

O Projeto oferece a prática esportiva para pessoas de diferentes idades, sendo a 

maioria crianças e adolescentes, que praticam esportes como basquete, 

capoeira, dança, futebol, judô e natação. Tem como objetivo propiciar melhor 

qualidade de vida, sendo espaço lúdico e de convivência,   

O público participante apresenta as mais variadas deficiências.  Até o final de 

2006, contáva com um ônibus, patrocinado pela Fundação Salvador Arena, que 

favorecia muito a participação destas pessoas. Em virtude da dificuldade de 

locomoção, hoje, tem poucos cadeirantes e pessoas com deficiência visual. 

Participam mais crianças e adolescentes com déficit mental, os mais variados. 

Há por volta de 30 pessoas inscritas, e, provavelmente, tmhe  uma ou outra que 

participa sem estar devidamente cadastrada. Como muitas delas participam de 

mais de uma modalidade, e algumas de todas, há entre 90 e 100 atendimentos  

mensais. 

As atividades esportivas são desenvolvidas por alunos da Universidade que 

atuam como voluntários no Projeto, acompanhados por um coordenador 

responsável pela  modalidade. Hoje, vive-se uma tensão entre ser um programa 

de extensão universitária e ser um projeto de voluntariado, embalado por um 

sonho. O projeto como um todo, passa por um algumas dificuldades, exigindo 

uma avaliação cuidadosa e uma possível reorganização. 

 Todos os participantes dependem de alguém que os acompanhe, na imensa 

maioria, são as mães. Pouquíssimos pais, algumas tias e avós, irmãos menores. 
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Em algumas modalidades, as mães participam da atividade. Geralmente, 

enquanto aguardam seus filhos e filhas,  elas conversam, trocam experiências. 

Em vista disso, foi criado o grupo de familiares, o qual chamamos de espaço de 

construção de cidadania. Este grupo tem o objetivo de  promover  a convivência 

e a troca de experiências, a busca de valorização do lado eficiente dos filhos/as, 

o exercício de solução de problemas (análise de problemas, busca de soluções, 

campanhas ...) e a discussão de temas de interesse comum.  

 A atuação neste grupo tem tido como pressupostos: a importância da família no 

processo de inclusão; a valorização da eficiência da pessoa com deficiência; a 

realidade das pessoas com deficiências (as barreiras, as lutas e compartilhar 

das conquistas); a construção da identidade e autonomia da PcD. Segundo 

Francisco Cerignoni e Maria Paula Rodrigues (2005), a família sofre os  mesmos 

medos e preconceitos da sociedade e, dependendo como enfrenta seus medos, 

pode ser reprodutora de opressões e repressões. Mas, quando ela se coloca, 

solidária e positivamente, a favor da vida humana, as deficiências e limitações 

quase sempre são superadas com tranqüilidade (CERIGNONI e RODRIGUES, 

2005: 7) 

Tentamos, por duas vezes, constituir um grupo de coordenação dos familiares, 

mas há uma dificuldade muito grande de conciliação de agenda. O melhor 

horário de encontro seria  enquanto o filho/a está nas atividades, mas nem 

sempre estão todos no mesmo dia e horário. As mães têm uma vida muito 

agitada; normalmente, para as mães de crianças com deficiência isso é 

potencializado, além dos afazeres do cotidiano, elas ainda tem os atendimentos 

do filho/a.  

Alguns participam de várias atividades do Projeto, senão de todas, sobra muito 

pouco tempo para atividades extra. Soma-se a isto, que, para participar de 

atividades fora destes horários elas não tem com quem deixá-los. O mais 

costumeiro é trazê-los junto; porém,  eles  não aguentam por muito tempo. Para 

que pudéssemos realizar as reuniões com tranqüilidade precisávamos dos 

voluntários para uma atividade paralela com os filhos, acarretando uma 

sobrecarga aos voluntários.  Em vista disto, passamos a juntar as datas festivas 

com as reuniões, os filhos ficavam em atividades lúdicas e as mães nas 
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reuniões. Porém, muitas não gostaram, porque era oportunidade de ficarem 

mais descontraídas com os mesmos. Apesar de todas as dificuldades, algumas 

atividades foram feitas, e muita conversa se dá nas “esperas.” 

 Foram realizadas algumas atividades do grupo, mas não é muito fácil a 

organização e a atuação dele. Adotamos a sistemática de a cada inicio de 

semestre, reunirmos o grupo todo para passarmos as informações de rotina e 

tratar algum tema de interesse, como Estatuto da Pessoa com deficiência, 

acessibilidade, transporte adaptado, etc. 

O tema inclusão escolar tem sido frequente, em muitas conversas nos espaços 

de espera. As mães têm manifestados suas preocupações sobre o assunto e 

muitas com opiniões radicalmente contrárias. Diante destas preocupações foi 

planejado um seminário para discussão do tema, por duas vezes, foram 

agendadas datas e convidadas as pessoas para ajudar na discussão, mas não 

foi possível realizar.  

A idade dos participantes do Projeto, integrantes das  famílias participantes da 

pesquisa,  varia entre 3 anos e 39 anos. Destes, 7 têm até 14 anos, e os outros 

estão entre 18 e 39 anos. No grupo dos menores de 18 anos, predomina os com 

síndrome de Down (inclusive os gêmeos). A maioria desses frequenta escola 

regular. Um deles, de 11 anos, participa de uma classe alternativa em escola 

regular. Os que já têm mais de 18 anos freqüentam ou freqüentaram a  escola 

especial; uma menina freqüentou a classe alternativa e completou o Ensino 

Fundamental. Um dos meninos, de 23 anos, ficou com deficiência já na 

universidade (ele teve um choque anafilático por ocasião de uma cirurgia de 

emergência), hoje, ele não  estuda, está em um processo de adaptação a esta 

nova condição.  

A participação deles no projeto se dá nas seguintes modalidades: basquete, 

natação, dança, capoeira, futebol de salão, basquete, judô, (um deles participa 

de 5 modalidades e outros participam de 2 ou 3). Além do projeto, participam de 

outras  atividades ou atendimentos de saúde, como ecoterapia, grupo Gerb na 

AVAPE, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia, natação, 

ginástica, hidroterapia,  endocrinologia. 
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O grupo apresenta deficiências diversas causadas por diferentes patologias 

como: Síndrome de Down, Síndrome de Bounerville, neurológica ( por choque 

anafilático), DM – adquirida, DM – nascença, atacxia cerebelar: microcefalia, 

hiperatividade, Síndrome de Crouzon, Síndrome de Dandy Walker. Dos 

participantes do Projeto: 10 vivem com os pais, 5 apenas com a mãe, porém 

quem acompanha nos atendimentos, na maioria das vezes, é a mãe (8 mães; 4 

mães e/ou pais; 2 outros). Justificando este envolvimento, os familiares 

responderam que isto se  dá porque a mãe tem mais tempo, o pai não está 

presente na família, pai alcoólatra. No que se refere à relação com outros 

irmãos, em geral, é boa, (4 deles não convivem muito com os irmãos). A 

convivência com outros familiares é pouca, alguns apresentam uma relação 

bastante estreita com as avós ou tias, mas não é  a regra.  As histórias de vida 

retratam isto: 

 
1)  Quando o pai de André soube da situação do filho indagou: “Bem,  

como vamos receber os amigos com um filho doente?” Então ela, Flor 

de Lis, chegou em casa, arrumou os pertences dele e disse: Vai morar 

com tua mãe, que vou cuidar do meu filho, e, ainda você vai ter 

orgulho dele. Ele não queria, mas foi embora, nunca mais viu o filho. O 

pai reviu o menino quando ele já estava com 19 anos, por acaso. Flor 

de Lis precisava fazer um transporte de móveis para o interior 

solicitou, por telefone, os serviços de uma transportadora; quando 

chegou o veículo,  era o pai de André o transportador. Ela contratou o 

serviço, tratou-o como um desconhecido e escondeu o menino. Na 

saída, ele avistou o garoto, segundo ela, ele entrou chorando no carro.  

Depois disto, ele ligou algumas vezes, a princípio ela não atendeu. 

Diante da insistência ela atendeu, mas não permitiu que ele se 

aproximasse de André. 

 

Flor de Liz sempre cuidou de André sozinha. Sua família mora em 

Minas; tem pouco contato com ela. Há algum contato com a avó 

paterna do menino. Segundo ela, a vida não foi fácil e continua sendo 

difícil, André é muito teimoso, desobediente, hiperativo. Tem dias que 



 

 

 

81

tenho vontade de enfiar a cabeça dentro de um buraco e esquecer 

tudo. A vida social se restringe em participação em eventos 

relacionados as atividades em que ele participa, festas, passeios, etc. 

 
2) Nice teve o Jadilsom, o pai só foi morar com eles quando o menino 

tinha 5 meses. Ele é seu único filho dela, o pai tinha 3 filhos de um 

relacionamento anterior (ele quase não tem contato com os irmãos)  

Ela diz que sua vida foi muito difícil, sempre foi muito só, cuidou do 

filho sozinha. Há 7 anos que está separada do pai de Jadilsom, mas, 

no cuidado com o filho sempre foi só; teve muitas lutas, muitas 

dificuldades. Sempre viveu do seu trabalho, hoje ela recebe o 

benefício do LOAS (auxilio do governo para pessoa com deficiência ) 

o pai dá alguma coisa quando pode, mas quantias irrisórias. Foi muito 

sofrido, passou por muitas dificuldades mas ela deixou de ser só, tem 

uma companhia.  

 

3.2 Pesquisa  

O objetivo deste trabalho é explicitar o entendimento que a família de pessoas 

com deficiência tem sobre a inclusão escolar, quais seus temores e expectativas 

e o que é relevante considerar para a inclusão e como ela pode contribuir com a 

escola na implantação de uma educação inclusiva. 

 

Escolhi como publico alvo para a realização da pesquisa os familiares dos 

participantes do Projeto Vida, tendo em vista toda as discussões e inquietações 

motivadas pelo tema. Como a maioria dos acompanhantes dos participantes do 

projeto são as mães, porque estas são as responsáveis pela família ou porque a 

elas cabe a responsabilidade do cuidado dos filhos, são elas  que participam 

mais ativamente da pesquisa. 

Para realização desta pesquisa, foi utilizado  um questionário que, após um pré 

–teste e as reformulações necessárias, foi  distribuído para os familiares. Eles 

levaram para casa e tiveram uma semana para respondê-lo. Foram distribuídos 
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22 questionários, destes voltaram 15, sendo que um deles corresponde a duas 

crianças, gêmeas, e um deles foi todo preenchido inclusive o termo de 

consentimento, só que não foi assinado, por isto, não está sendo considerado. 

Então estão sendo considerados 14  questionários, sendo que há 15 crianças 

envolvidas.  

Algumas pessoas fizeram questão de participar, outras foram mais reticentes, 

houve algumas que, na impossibilidade de entregar em mãos, enviaram pelo 

correio. Juntamente com o questionário, duas mães participaram mais 

efetivamente contando suas histórias de vida e sua relação com a vida de seus 

filhos com deficiência. As histórias foram relatadas à pesquisadora; uma 

entrevista foi realizada na casa da entrevistada, e a outra, na casa da 

pesquisadora. As histórias foram ouvidas e, posteriormente, registradas. Uma 

delas foi escrita e enviada por e-mail à autora que leu e deu retorno. A outra foi 

registrada em tópicos e conferida com a autora, e inclusive, junto com ela, 

acrescentados elementos que já eram conhecidos e não apareceram no relato. 

Esta mãe escolheu os nomes pelos quais gostaria que fossem chamados no 

texto. 

 A proposta para  o relato das histórias de vida era contemplar os momentos: 

mãe, mulher e profissional de cada uma delas. O que foi possível perceber nas 

conversas é a forte imbricação do momento mãe de criança com deficiência, que 

se sobrepõe aos outros momentos. Sempre que se propõe um novo 

direcionamento para os relatos, de uma forma ou de outra, volta a relação com o 

filho e sua condição de mãe.    

Além destes elementos, também está sendo considerado para elaboração deste 

trabalho, as escutas, as observações e as conversas informais que ocorrem nos 

espaços de convivência, assim como a história de vida da própria  pesquisadora. 

Fizeram parte da pesquisa os familiares dos participantes do Projeto Vida (na 

maioria foram as mães que responderam, mas também teve a participação de 

pelo menos dois pais que auxiliaram nas respostas do questionário, assim como,  

uma tia que respondeu pela família, porque ela é quem acompanha a menina no 

projeto). 
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Percebe-se pelos  questionários respondidos um nível variado de escolaridade 

dos familiares envolvidos: 5 possuem curso superior, 1 possui o Ensino Médio, e 

os outros, o Ensino Fundamental completo ou incompleto. Só 3 das mães 

exercem atividades fora do lar, 1 é doméstica  e 2 são funcionárias públicas; 

destas, 1 conta com o apoio da tia da menina para acompanhar nos 

atendimentos. As histórias de  vida enriquecem o perfil destes/as participantes. 

1) Flor de Liz, mulher, guerreira, participa de todas as atividades 

propostas  pelo projeto, gosta das festas é sempre muito animada. 

Nasceu em Minas, estudou até a 7ª série,  faz pouco mais de 20 anos 

que veio morar em  São Bernardo do Campo. Trabalhou em firma, era 

gerente de uma lavanderia em São Paulo, teve que parar de trabalhar 

para cuidar do filho. Hoje ela vive da pensão que o pai do menino 

repassa e das vendas que ela faz: Avon, roupas,... 

 

2) Nice, é uma das mães participantes do Projeto Vida. É uma mulher 

alegre, tem um sorriso largo, uma gargalhada gostosa, de quem está 

de bem com a vida. Mulher guerreira está sempre disposta a participar 

e arregimentar outras para que façam o mesmo. Nasceu no Ceará, 

veio para São Paulo com 16 anos (há 32 anos). Estudou até a 8ª 

série. Morou com uma prima por 12 anos, cuidou dos filhos  dela, 

ajudou a criá-los, depois foi morar sozinha. Hoje, trabalha como 

doméstica para esta mesma prima. Quando o Jadilsom nasceu, Nice 

trabalhava em uma firma, em São Bernardo do Campo, entrava as  

4:50 da manhã e saia as 14:40. Durante 8 meses passou entre a 

firma, a casa e o hospital. Quando o menino estava com um ano e 

seis meses, sentindo que não conseguia mais conciliar o cuidado com 

o filho e o trabalho pediu para ser demitida (a firma não aceitou então 

ela fez acordo). Passou a trabalhar como doméstica. 
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3.2.1 Resultados da Pesquisa13 

Dos participantes do Projeto, 10 frequentam a escola, 6, em escola especial e 4, 

em escola regular. A relação da família com a escola se dá em:  reunião de pais;  

contato com professores;  encontros individuais (uma mãe demonstra empenho 

em participar o máximo: questionando, acompanhando); reunião com psicólogo; 

contato através de bilhetes; relacionamento direto e imediato a qualquer reação 

de melhora ou não. 

Quanto a solicitações da escola à família são apresentadas por estas o seguinte: 

trabalhar junto para melhorar o desenvolvimento; que eles participem de 

atividades como eventos, excursões, participação dos pais na vida da escola; 

devolutiva da escola; maior empenho no comportamento, ele está um pouco 

alterado (adolescência, sexualidade); financeira; uso de óculos. Uma das 

famílias refere que a escola não faz nenhuma solicitação. 

 
 

1) André estudou por 5 anos na pré- escola. Saiu do pré  para uma 

escola especial, onde está até agora, é bolsista nesta escola. Até 

2010, deverá permanecer nesta escola, após deverá ser encaminhado 

para a inclusão, segundo a mãe, o que a preocupa muito, pois 

considera que ele não tem condições de ir para uma escola regular: 

ele não tem condições de acompanhar, é hiperativo; ela não acredita 

na inclusão para ele. 

 

2) Quando o Jadilsom estava com 9 meses, Nice, conseguiu uma 

escolinha particular que tinha berçário e o matriculou. No primeiro dia, 

quando voltou para buscá-lo, o encontrou amarrado no carrinho. Foi 

conversar com a diretora e ela lhe disse que, se quisesse que o filho 

ficasse ali, seria assim, porque ali não era lugar para ele e que não 

tinha quem pudesse tomar conta dele. Ela levou o menino para casa e 

não voltou mais. Quando ele estava com 2 anos conseguiu vaga na 

APAE de Santo André, ele permaneceu lá até os 4 anos. Com esta 

                                                 
13 Na apresentação dos resultados procuramos transcrever as respostas e as histórias de vida 
mantendo a fidelidade na forma de se expressar dos entrevistados. 
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idade,  foi para uma pré-escola até os 6 anos. A experiência foi boa; a 

professora dava atendimento  individualizado. Durante este período 

tinha atendimento especializado em Diadema (eles moravam em São 

Bernardo, a escola era em Santo André e o atendimento era em 

Diadema). Ao final deste período a escola avaliou que ele teria 

condições de estar em uma escola regular. Em um primeiro momento,  

matriculou-o  em uma escola regular, não deu certo: era uma classe 

com 40 crianças, a professora não soube trabalhar com ele, ficava 

muito solto. A professora se queixava que ele era muito agitado. 

Desde o inicio demonstrou desconforto em recebê-lo na classe. Ficou 

3 meses, não houve por parte da direção interesse em providenciar 

alguma solução, auxilio à professora, etc. As outras crianças o 

incomodavam.  Um dia, quando Nice chegou para buscá-lo, a 

professora disse que a mãe de uma menina o esperaria na saída da 

escola para bater nele,  pois havia furado o braço da menina com o 

lápis. Então decide tirá-lo da escola. Ela consegue uma bolsa para 

uma escola especial e um bom desconto no preço do transporte 

escolar e, ainda, alguém que pagasse o restante. Ficou nesta escola 

dos 6 aos 8 anos, quando conseguiu vaga em uma escola municipal, 

onde está até agora (esperou por esta vaga por 5 anos).  O município 

está reformulando sua política de atendimento, e esta escola passará 

a atender só 3 dias por semana, a partir do próximo ano. Hoje, 

Jadilsom está com 15 anos, de manhã está na escola enquanto ela 

trabalha; à tarde participa de algumas atividades do projeto: basquete, 

futebol, judô e natação e, ainda, tem atendimento na clinica de 

fonoaudiologia da UMESP.  

 

Para fazer o levantamento sobre o entendimento da família sobre inclusão, 

foram apresentadas, no questionário, quatro questões sobre o tema : a) Para 

você o que é inclusão? b) O que você acha da inclusão escolar? c) Quais os 

benefícios  para a criança? d) Quais as principais preocupações? Três pessoas 

não responderam a todas as perguntas. Mas, quando falam sobre seu 



 

 

 

86

entendimento sobre o que é a inclusão e sua opinião sobre o assunto, em geral, 

não apresentam uma opinião mais elaborada sobre a questão; a maioria reforça 

a importância da inclusão para a socialização da pessoa com deficiência.  Como 

se pode perceber nas respostas,  a seguir: 

 

A) Para você o que é inclusão? 

 

 - Tratar seu filho com igualdade, respeitando os limites;  

 

- A socialização entre os especiais e os sem deficiência. É a aceitação  

das diferenças, pode haver exclusão de qualquer que seja a diferença 

entre os indivíduos;  

 

- O que eu pude entender é as crianças especiais ir para escolas 

normais e conviver com a criança normal; 

- Aceitar as crianças deficientes numa boa, sem rejeição e se dedicar 

o máximo possível para elas se sentirem bem no ambiente escolar; 

- Olhar e receber as crianças em qualquer ambiente sem preconceito; 

- A participação da criança com necessidades especiais dentro de 

uma escola regular; 

- Meio de contato com mais pessoas sempre ajuda; 

- Ela participar da sociedade como todo mundo; 

- Colocar os nossos filhos em classes com alunos sem dificuldades, 

que não estão preparados para receber nossos filhos; 

- Ainda não acredito neste projeto. A inclusão principalmente na 

Escola depende muito de suporte dos professores, dos funcionários, 

bem como de todos, mas o que vejo não é isso, vejo, um lindo projeto 

no papel, na hora de praticá-lo, nada é feito; 
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- Pára! é verdadeira robada pois os nossos filhos ficam isolados de 

tudo e todos; 

-  Socializar o aluno com os outros 

B) O que você acha da inclusão escolar?  

 

- Eu acho necessário pois eles precisam conviver com pessoas 

diferentes, as pessoas portadoras de deficiências tem sempre alguém 

para ensinar e também para aprender, por isto é muito importante a 

inclusão; 

 

- Necessária, porém não basta incluir a criança com necessidades 

especiais dentro de uma unidade escolar e deixá-la “desamparada “. É 

preciso que a escola tenha um bom projeto e que todos participem: 

doentes, funcionários, coordenação, para a criança alcançar bons 

resultados; 

 

- Acho que é como uma obrigação as pessoas aceitarem o 

“DEFICIENTE” 14 na escola, na sociedade em tudo e as pessoas 

aceitarem na sua diferença; 

- Sou contra, principalmente na rede pública, na qual não tem 

professores e atendentes qualificados e onde tem classe especial é 

separado até o horário de intervalo pra não atrapalhar os ditos 

“normais” aonde meu filho estudou a classe era (1986-1988) em um 

local embaixo da escola e quando se misturavam com os outros eram 

chamados  os louquinhos; 

- Sou contra, meu filho tem 19 anos e estava cursando o 8º ano da 

classe especial, no método inclusão ele iria para o 4º ano fica muito 

ruim um rapaz  no meio de todas  as crianças pequenas, ia ser motivo 

de gozação para os outros; 

                                                 
14 A palavra deficiente está grafada porque é uma transcrição literal da resposta. 
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- Não aceito, não pratico, não acredito. Tudo que já vivenciei em uma 

classe de uma Escola tida como “normal”, não foi nada animador com 

relação ao crescimento do jovem especial, apenas nos trouxe 

sofrimento e descrença deste projeto; 

- Quando o diretor não tem preconceitos tudo corre muito bem 

- Ainda tem muito a aprender, tem que educar os professores em 

primeiro lugar e também ensinar os alunos a receber e aceitar as 

diferenças e os limites de cada um 

- É difícil, pois as escolas municipais ou estaduais não possuem corpo 

docente especializado e profissionais ocupacionais exclusivos aos 

especiais e nem mesmo se preocupam em ensinar aos pais e alunos, 

não conseguem enfim, dissipar o preconceito e discriminação; 

- Depende do ponto de vista dos pais e da escola. Tem que respeitar 

os limites da criança. As escolas deveriam se preparar e preparar os 

professores para a inclusão; 

- É preciso que a escola tenha um bom projeto e que todos participem: 

docentes, funcionários, coordenação, para a criança alcançar bons 

resultados. 

 

C)  Quais os benefícios  para a criança? 

Embora com certa desconfiança, as famílias apontam benefícios da inclusão 

que foram agrupados da seguinte maneira: 

 a) Socialização 

- Se funcionasse seria ótimo, ter amigos, brincar, estudar, participar do 

meio social; 

- Muitos, para socialização principalmente; 
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- Convivência com todos com igualdade, tendo problema ou não; 

- Ajuda a tirar de casa porque em casa fica muito sentado; 

b) Desenvolvimento intelectual e  de outras habilidades : 

- Participação no processo de ensino-aprendizagem; o ambiente e as 

atividades se apresentam mais desafiadores, fazendo com que a 

criança se sinta cada vez mais estimulada a participar das mesmas e 

desenvolver habilidades; 

- São vários, a socialização, o desenvolvimento intelectual, a fala. 

c) Cidadania e Autonomia 

 

- Os benefícios são muitos, eles aprendem a ter autonomia, a também 

descobrem que podem fazer tudo o que os outros fazem; 

 

- Ser cidadão comum; 

 

- Aprender, no decorrer dos anos, a conviver com o preconceito, que 

com certeza sofrerão. 

 

d) Nenhum/ Inclusão só traz marginalização 

 

- Não vejo benefícios: porque nem os professores e nem os alunos 

estão preparados para recebê-los. Eles precisam de atenção especial 

e com tantos alunos numa classe fica impossível; 

 

- Nenhum para a criança, jovem ou adulto especial, a inclusão só o 

torna mais marginalizado. A sociedade está ainda engatinhando p/a 

aceitação da inclusão. 

 

D) Quais as principais preocupações? 

a) Preconceito 
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- O preconceito e a falta de preparação dos professores, direção, 

coordenação, e dos alunos do ensino regular; 

- É que as crianças especiais fiquem excluídas e mais separadas 

ainda do seu meio; 

              - Isolamento e discriminação por parte dos pais e alunos. 

b) Falta de preparo/escola e professores / em encontrar uma escola 
preparada 
 

 - O preconceito e a falta de preparação dos professores, direção, 

coordenação, e dos alunos do ensino regular;  

- Atualmente é de encontrar uma escola preparada para receber a Vi 

no ano que vem, pois será matriculada no 1º ano do ensino 

fundamental; 

- Em encontrar uma escola, quando os mesmos saírem da Educação 

Infantil, que se enquadre em tudo em que, descrevi acima. Mas em 

primeiro lugar que os aceite, como toda criança, respeitando dessa 

maneira, o direito deles.  

 
 

 
c) Preparar para a vida 

- Se eu não conseguir alfabetizar este é o meu desafio e sonho de 

tornar ela mais independente possível; 

- As minhas preocupações, eu acho que são preocupações normais 

do cotidiano de prepará-la para a vida, como todos os pais. 

 
d) Medo da criança regredir 

- se não tiver essas atividades ficando parado pode atrapalhar no 

andar pode até parar; 
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 - Eu acho que fica difícil pra ele aprender, então corre o risco de 

regredir e ai fica muito pior, então é melhor deixar em uma escola 

especial ou em classe especial. Meu filho ficou 11 anos em classe 

especial. 

e) Outras preocupações 

- Minhas preocupações atuais são o campo de trabalho que está 

sendo aberto agora para os portadores de deficiências, especiais; 

mesmo com a boa vontade dos empresários, o ambiente ainda é cheio 

de pré-conceito, de indiferenças e de exclusões; ainda tenho a 

preocupação do jovem, do amor, do sexo, da individualidade, todo um 

processo de adaptação entre mãe e filho; 

- Eu estou muito preocupada porque tem muito medo que ele não vai 

desenvolver porque é tudo diferente para eles acho que isto pode dar 

certo e pode não dar certo tem muito medo que eles fique triste? Por 

esta mudança; 

 

- Quando eu morrer. 

 

3.2.2 Considerações sobre a pesquisa 
 
 
Diante dos dados levantados por meio  do questionário, das histórias de vida e 

da observação pode-se, ainda, considerar alguns pontos relevantes para a 

reflexão sobre o tema inclusão e família, que contribuem para atingir o objetivo 

deste trabalho. 

 

Os familiares das crianças com menor  idade apresentam maior disposição de 

aceitação da inclusão escolar. Percebe-se, também, maior presença do pai na 

relação com o filho/a. Nota-se mais pais acompanhando nas atividades do 

projeto, falando e buscando informações sobre a deficiência do filho/a, 

participando de comunidades. Diante desta informação, levanto algumas 

hipóteses: 
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 a) Atualmente há maior exposição das deficiências, há mais sensibilidade e 

aceitação por parte da sociedade, e estas famílias convivem, hoje, em um 

ambiente mais favorável; 

 

b) O maior número dos participantes que fazem parte deste grupo tem Síndrome 

de Down. Esta síndrome, hoje, é bastante conhecida da área médica e ganhou 

muita visibilidade na mídia; 

 

c) As relações de gênero estão se modificando na sociedade. Os homens e as 

mulheres estão quebrando paradigmas e o pai passa a ser também guardião de 

sua prole e, isto, aos poucos  está se refletindo nas famílias de crianças com 

deficiência. 

 

d) No grupo dos maiores aparece mais resistência, porque sofreram mais com o 

preconceito, viveram desde o tempo em que a discriminação era maior; tiveram 

experiências dolorosas e frustrantes com a inclusão. Ao longo da pesquisa, 

apareceu explicitamente esta realidade, nas respostas, nas histórias de vida. 

Além disso, para alguns não havia a possibilidade de participação em classe 

regular, como ressalta esta mãe quando responde sobre os benefícios: Meu filho 

só estudou em classe especial na época não tinha inclusão na classe normal. 

 

Nos relatos das histórias de vida, as duas mães mencionam a mudança no 

atendimento da escola em função da obrigatoriedade da inclusão. Estes 

meninos já tem uma caminhada fortemente marcada pela participação em 

escola especial, que, de certa forma, é uma convivência com “iguais”. Diante 

disso, levanta-se um novo questionamento: Como fazer a inclusão de um jovem, 

alguns já adultos, ou mesmo adolescentes que sempre frequentou uma classe 

especial? Será que seria como fazer o inverso: colocar um “dito” normal em uma 

classe especial? 

 

Minha filha, quando trocou de escola, passou a frequentar uma classe 

alternativa, em uma escola regular. Participava  da classe uma menina com uma 

deficiência que acarreta uma série de dificuldades, locomoção, postura, usava 

fralda. Foi bastante complicado o convívio. No início, minha filha tinha muita 
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implicância com a menina, a professora teve que fazer um árduo trabalho de 

aproximação das duas. Isso demonstra que não depende só da vontade de 

incluir: muitos fatores estão incluídos e é preciso estar preparado para as 

decorrências desta implantação. 

Percebe-se nas respostas que há um clima de desconfiança sobre a efetivação 

da proposta de inclusão. As preocupações da família têm fundamento, há muitas 

implicações para efetivação da inclusão. Salientam a necessidade de preparo 

por parte da escola em receber a CcD. Certamente em muitos aspectos a escola 

precisa, de antemão, se preparar para receber estas pessoas, especialmente no 

que se refere a destruição de barreiras atitudinais, arquitetônicas e 

comunicacionais. Porém, é preciso se levar em conta que nunca estamos, a 

priori, preparados para enfrentar a deficiência, nem mesmo as famílias, elas 

aprendem na convivência, no desenvolvimento das relações intersubjetivas. Só 

a criança estando presente na escola é que vai de fato propiciar a construção de 

um novo paradigma educacional voltado para suas necessidades e 

possibilidades. 

Embora, nas conversas informais, algumas mães tenham mencionado suas 

inquietações  com o desempenho escolar de seu filho,  não aparece, de forma 

mais explícita, a preocupação com o processo de ensino-aprendizagem. Quando 

se discute inclusão, as questões do preconceito e da discriminação sobrepujam 

os demais aspectos. As famílias têm preocupações em como os pais das outras 

crianças vão tratar seus filhos, porque já presenciaram situações de 

discriminação ou porque a escola manifesta também esta preocupação. Quando 

minha filha estava na creche, ela se movimentava para trás e sentada,  a 

diretora manifestou sua preocupação porque alguns pais tinham medo de que os 

filhos a imitassem. Há  certa preocupação de pais de crianças ditas “normais” 

com a defasagem dos seus filhos, com a presença da criança com deficiência na 

classe.  

A experiência que tive com minha filha é que ela, enquanto esteve na creche, foi 

muito bem cuidada e amada por todos, mas não passava de nível, porque usava 

fralda e não andava. Quando foi para escola regular, com quatro anos e meio 

(uma classe de crianças de sua idade), depois de um mês deixou de usar 
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fraldas. Evidentemente, aconteceram alguns “acidentes”, mas nada fora do 

previsto. Em outubro, ela entrou andando sozinha na porta da escola. Há que se 

considerar também que as crianças ditas normais também servem de paradigma 

a estas crianças. Há uma troca entre elas e as ditas normais, podem até imitar 

por algum tempo, mas elas têm outros recursos para se situarem dentro da dita 

normalidade. 

Os temores precisam ser superados, mas são naturais; até as próprias mães de 

crianças com deficiência também podem apresentar estas preocupações em 

relação a outras crianças com maiores dificuldades. Quando estava distribuindo 

os questionários a um grupo de mães que esperavam seu filhos, uma delas 

comentava que estava muito preocupada e incomodada, porque a fonoaudióloga 

que atendia sua filha (atendimento fora do Projeto) insistia em fazer o 

atendimento junto com mais duas crianças. Segundo a mãe, a menina estava 

mais desenvolvida que as outras, e achava que era um atraso para ela, os 

outros a fariam regredir. Não aceitava os argumentos da profissional,  que era 

importante a convivência e a troca entre eles, e que o que ela já havia adquirido 

já está sedimentado. 

Mesmo as famílias com pessoas com deficiência tem certas restrições com 

pessoas com deficiências diferentes. Um dia, chegando para a aula de basquete 

com DM (déficit mental), encontramos a quadra  ocupada com as cadeiras de 

roda do basquete para as cadeirantes. Algumas mães, prontamente, foram 

providenciar a retirada das cadeiras, para não atrasar a aula. O rapaz 

encarregado de cuidar da quadra  disse que não era para retirar, porque  seriam 

utilizadas na  aula. Cheguei um pouco depois e elas estavam alvoroçadas 

(algumas pensavam em ir embora, não admitiam a possibilidade de ver seus 

filhos em cadeiras de roda). Quando chegou um dos professores da 

Universidade, que também atua  no projeto, ele explicou que as cadeiras seriam 

usadas por alunos da Educação Física  para uma demonstração a um grupo que 

estava visitando a Universidade. Então o alívio foi geral. Mesmo assim, durante 

a aula, duas delas demonstravam que foram atingidas emocionalmente pela 

ameaça de ver o filho na cadeira. Uma chegou a verbalizar que não iria aguentar 

ver o filho na cadeira de rodas. 
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Com base nas respostas apresentadas pelas pessoas pesquisadas, pode-se 

aferir que a relação com a escola é uma relação institucional no sentido de que a 

escola  se coloca como  a instituição detentora do saber e que a família utiliza os 

serviços da mesma. As solicitações da escola transparecem a atitude de quem 

tem o monopólio do conhecimento e a família é “convidada” a ajudar no 

desenvolvimento da criança. Denota pouca atitude de parceria, a aproximação 

com a escola parece mais por parte do interesse da família.  Não há uma 

relação de intersubjetividade em que se reconheça a família como uma possível 

parceira do processo ensino-aprendizagem e da construção de conhecimento de 

uma realidade ainda pouco conhecida pela escola, mesmo as escolas especiais. 

Não reconhece a família como um outro instituído  que tem seu saber e que 

construiu seu saber na relação com esta criança que também é um outro. Por 

outro lado, a família não tem o monopólio do saber, ela precisa também 

aprender com o conhecimento acumulado pela escola, para que possa quebrar 

saberes e posturas instituídas que precisam ser ressignificadas.  

 

BARBOSA conceitua a educação como uma relação intencionalmente 

construída entre dois sujeitos, no caso em questão, considero que a educação 

se dá em uma relação intencional entre três sujeitos: educador, educando e 

família, especialmente  nas séries iniciais.  A família é o interlocutor instituído 

pela sua vivência, pela construção intersubjetiva com a criança com deficiência e 

seu mundo, para ser sujeito que pode se relacionar com a escola em um 

processo educacional que se dá em relação e diálogo, o que MEDEIROS 

denomina relações intersubjetivas. 

 

Trata-se de um tipo de relação social, porque envolve sujeitos situados 
historicamente. É uma relação que se dá entre sujeitos concretos que 
pensam, sentem, falam, e refletem sobre si e sobre a realidade com os 
outros. São  relações engendradas no cotidiano de cada um que ocorrem em 
casa, na rua, na escola. (MEDEIROS, 2000:44) 

Nas respostas ao questionário, apenas uma vez constata-se  a preocupação em 

relação a morte da mãe, no entanto, nas conversas do dia-a-dia, isto é 

recorrente. Que será do filho/a quando eu morrer? Quem vai tomar conta 

dele/a? Como ele/a vai viver sozinho/a? Estes questionamentos podem ter duas 
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vertentes: o amor e o apego da mãe com este filho/a e/ou o total envolvimento 

dela com o filho e a percepção do pouco envolvimento dos demais familiares (o 

que é de certa forma legitimado, tanto o envolvimento dela como o afastamento 

dos outros, pela sociedade que delega à mulher o papel de guardiã da sua 

prole). Esta preocupação está relacionada  à questão da autonomia e, por sua 

vez, da possibilidade  do filho/a ser autor de seu próprio processo de “ser mais”.  

Encontrei, em uma sala de espera, um pequeno quadro com um provérbio 

chinês que dizia: Os pais aos filhos só podem proporcionar asas e raízes. Achei 

muito interessante e de grande sabedoria. Não é tão fácil deixar que os filhos 

criem asas, muito menos que se deixe voar.  

No senso comum, há o reconhecimento de que os pais, em geral, têm 

dificuldades de perceber  que os filhos deixaram de ser criança. Quando este 

tem alguma deficiência, isto se acentua. Há uma tendência de infantilizar a 

pessoa com deficiência. Temos discutido a respeito disto no grupo dos 

familiares,  a partir das comemorações do Dia da Criança e do Natal. As mães 

fazem questão de que se comemore o dia da Criança. Quando questionadas 

pela idade de seus filhos, elas respondem: Ah! o que é que tem, eles são as 

nossas crianças.  

No Natal se fazia campanhas para arrecadação de brinquedos e todos 

ganhavam presente, o que é justo; porém, rapazes de trinta anos ganhavam 

caminhãozinho. Às vezes, era possível perceber em seu semblante sinais de 

desconforto. Conversando no grupo, aos poucos, algumas mães foram se 

apercebendo disto. Nos últimos anos, temos procurado mudar. Em um ano, 

conseguimos recursos para confeccionar camisetas, no outro a festa foi 

incrementada, com cachorro quente, sorvete e apresentação das modalidades. 

No final distribuímos bombons, todos participaram se divertiram e se respeitou 

as idades cronológicas. 

Considero de extrema relevância que a família se aperceba do processo de 

crescimento do seu filho, que o perceba como uma pessoa que a despeito de 

sua deficiência desenvolve-se em diferentes aspectos. Que o perceba como um 

ser humano inacabado, e  que  traz a possibilidade de ser mais, para que, nesta 
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caminhada ele possa construir sua autonomia, constituindo-se como autor-

cidadão. 

Quando se aborda sobre diagnósticos e prognóstico, aparecem as maiores 

queixas por parte dos familiares. Muitos apontam a demora em obterem o 

diagnóstico, outros, a radicalidade e uma certa  fatalidade dos prognósticos. Não 

raro, se deparam com a “frieza” dos profissionais de saúde em comunicar estes 

diagnósticos e prognósticos. Nas respostas dos questionários, há uma 

unanimidade na confirmação diagnósticos, mas 12 respostas  apresentaram 

superação dos prognósticos: dois manifestaram  as dificuldades da família em 

relação aos profissionais da saúde (que não consideram as informações dos 

pais sobre os filhos, sobre progressos, atitudes, etc), não passam informações 

seguras, são muito técnicos. Este assunto é muito recorrente nos momentos de 

espera. Nas conversas, cada uma tem uma ou mais histórias neste sentido, 

confirmando o que já foi mencionado anteriormente, quando foi tratado sobre 

deficiência na família. Isto traz muita insegurança e sensação de desamparo  na 

família. 

 
1) André tem 20 anos, nasceu saudável, aos 8 meses teve meningite, 

ficou 10 dia em coma,  em conseqüência da doença teve paralisia 

cerebral. Os médicos disseram que ele não andaria, nem falaria, seria 

vegetativo. Flor de Liz buscou todos os recursos que pudesse ajudar 

no seu desenvolvimento. André, hoje com 20 anos, anda, fala (com 

dificuldade, mas consegue se comunicar), é um menino alegre, muito 

afetivo. André está na escola pela manhã, a tarde participa do Projeto 

faz: natação, basquete, dança, futebol e judô. Uma vez por semana 

participa de atividades recreativa na CREBA, um atendimento do 

município. Hoje o diagnóstico atribuído  a ele é paralisia cerebral e 

distúrbio de comportamento. 

 
2) Nice conta que quando o menino nasceu, eles não sabiam nada 

sobre Síndrome de Down, houve aceitação por parte dos pais. O 

médico lhes disse que a criança nasceu Down, que era leve e que ele 

teria um desenvolvimento lento, teria dificuldades de aprender, mas 
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que se desenvolveria. Durante os primeiros 8 meses ele passou várias 

internações, fazia 10 inalações diárias, durante a noite era de hora em 

hora. Quando não estava hospitalizado era preciso levá-lo ao médico 

todo dia para avaliação. Freqüentemente tinha febre alta. Uma vizinha 

cuidava dele para que ela pudesse trabalhar. A vizinha era muito 

descuidada,  por isso, ela saia do trabalho no intervalo para o almoço 

e ia em casa para ver como ele estava, por meses não almoçou. 

Jadilsom se desenvolveu bem, hoje tem muita saúde, é um menino 

alegre, gosta muito de música, gravou um CD, com musicas 

sertanejas.  Nice conta, com muito orgulho, que ele entrou sozinho na 

gabine, soltaram o “playbac” e ele cantou no ritmo e no tempo certo. 

Tem dificuldade de dicção,  mas desempenhou muito bem. 

 

Em minha própria história de vida, com  relação à síndrome de minha filha, 

tivemos inúmeras situações que nos deixaram perdidos como pais. Com cinco 

meses ela sofreu uma cirurgia para corrigir o vazamento do licor cerebral que se 

dava na altura da meninge. Ao final da cirurgia, um dos neurocirurgiões  nos 

disse que tinha corrido tudo bem e não havia sido preciso retirar células 

cerebrais, agora era aguardar o desenvolvimento dela. Havia, entretanto,  a 

probabilidade de ocorrer convulsões e desenvolver hidrocefalia ao longo da vida 

(esta probabilidade  seria em torno de 60%).  No dia seguinte à cirurgia, o outro 

neurocirurgião que participou da cirurgia disse-nos que  ela teria 60% de 

probabilidade de não ter complicações e que, até o segundo ano de vida, ela 

correria maiores riscos. Passado algum tempo, a Fonoaudióloga, que a atendia 

na clínica, resolveu fazer  um estudo de caso no seu trabalho de conclusão de 

curso e estudou o caso dela. Procurou o hospital para conseguir os laudos, para 

auxiliá-la no trabalho e, no laudo da cirurgia consta retirada de células cerebrais.  

 

Em outra ocasião, a neurologista que era chefe da equipe do hospital, após uma 

longa avaliação chegou ao meu marido e disse: É pai, vocês vão ter que se 

conformar. Sua filha não vai enxergar, não vai andar. Passados alguns dias, 

uma outra médica, examinando a menina, recomendou que procurássemos logo 

um programa de estimulação para que fossem desenvolvidas suas 

possibilidades. 



 

 

 

99

 
 
Pelos dados levantados ao longo da pesquisa, percebe-se um processo de 

autoria por parte da família, mais fortemente marcada pela atuação das mães, 

que vão em busca de melhor qualidade de vida para seus filhos/as. Elas tomam 

para si a responsabilidade de construir uma nova realidade. Poder-se-ia dizer 

que tomam para si as rédeas de um processo de construção do/a filho/a em 

busca de “ser mais” e apostam no “inédito viável”, lembrando o pensamento de 

Paulo Freire, não se conformando com  o que está dado. Nisto se dá a autoria e 

a constituição do autor-cidadão, quando transgride o instituído e torna-se 

instituinte de uma  nova realidade, em que passa a se instituir mãe de uma 

pessoa com deficiência. É um novo momento, desconhecido, incerto, que 

desestabiliza, que precisa ser descoberto e que precisa fazer um novo caminhar 

em direção a sua própria identidade e que vai construindo também a identidade 

do outro. Na verdade, é a construção de subjetividades que acontece nesta 

relação de convivência e descobertas. A mãe vai fazendo-se “agente de autoria” 

sua e do/a filho/a.  

 

Na relação intersubjetiva mãe e filho/a com deficiência instituem um novo 

momento, a família com deficiência que ganha força, e de certa forma 

desinstitucionaliza os outros, sobrepujando o ser mulher, o ser esposa, o ser 

filha, o ser profissional e assume tal importância, que vai criando novos 

paradigmas para autoria e cidadania. Neste sentido, há um empoderamento  

para gerar resistências, vislumbrar possibilidades e transgredir o instituído 

tornando-se verdadeiro sujeito  (JARDIM, 2OOO: 28) 

 
 
No entanto, o que parece não estar claro para as famílias é a perspectiva da 

inclusão como direito de seus filhos. Isto implica em que na sociedade construa 

possibilidades reais para que isto aconteça. Em contrapartida, a família tem que 

aceitar que este direito também exige dela uma mudança de postura. A mesma 

obrigação que a sociedade tem de  garantir este direito, ela também tem. Ela 

não pode se arvorar no direito de impedir que seu filho desfrute deste direito. 

Essa perspectiva exige uma mudança de postura em relação ao tema. Há pelo 

menos duas implicações: 



 

 

 

100

 

1) Necessidade da família superar seus medos, especialmente o da 

exposição de sua criança e assumir a disposição de enfrentar os desafios 

e os sofrimentos desta exposição, tratando suas feridas, sabendo que 

todos estão sujeitos ao bullying.15 

 

2) Assumir uma postura cidadã diante da escola e da sociedade defendendo 

o direito do/a filho/a participar do processo educativo, e exigindo as 

condições para que seja de fato incluído/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Bullying- é um termo inglês utilizado para descrever atos de violência  física ou psicológica, 
intencionais e repetidos, praticados por de um indivíduo ou grupo. 
http/pt.wikipedia.org/wiki/bullying - disponível em 14/05/2010 
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Considerações Finais 

 

 

A finalização deste trabalho  faz aflorar alguns sentimentos antagônicos; por um 

lado o alívio de ter chegado ao fim de uma jornada, por outro, a sensação de ter 

alguns elementos para montar um mapa e, agora sim, poder iniciar a 

caminhada. 

 

Este caminhar possibilitou-me transpor algumas barreiras, encontrar algumas 

pedras que, por vezes, serviram de empecilho, por outras, de um tempo de 

descanso e a possibilidade de vislumbrar o que ainda havia pela frente e 

construir uma nova trilha. 

 

Olhando o caminho percorrido, é possível apontar algumas dificuldades, 

começando com a tentativa de enfrentar os desafios de trilhar uma nova 

possibilidade metodológica. Quebrar os paradigmas da pesquisa tradicional, 

cartesiana,  que já tem sedimentação que vem se construindo junto a instituição 

do momento pesquisadora ao longo de minha  história de vida.  O exercício 

desta desconstituição metodológica trouxe sofrimento e insegurança, mas, ao 

mesmo tempo, a possibilidade  de transgressão do instituído na utilização de 

recursos para obtenção de dados e na estruturação do trabalho. Esta postura 

metodológica possibilitou o exercício da escuta sensível e ao mesmo tempo a 

possibilidade de vivenciar a negatricidade. Estando fortemente envolvida com o 

objeto da pesquisa propiciou-me o exercício de reconhecer o outro como outro, 

que enfrenta as mesma situações de maneira diferenciada. Um outro que tem o 

direito a ter reações e opiniões diametralmente opostas às minhas. Também 

reconhecer nas outras histórias de vida, a riqueza de saberes construídos no 

cotidiano de uma realidade desafiadora. 

 

É possível dizer que, na sistematização de minha história de vida, reconhecendo 

os momentos vividos e como foram se constituindo e na interrelação com as 
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histórias de outras mães pude revisitar e reconstruir meus próprios conceitos 

antropológicos, gnosiológicos e políticos. Com relação às histórias de vida de 

Flor de Liz e de Nice, a intenção era que fossem apresentadas  na perspectiva 

do momento como foi trabalhado no primeiro capítulo. Não foi possível: foi 

proposto a elas que contassem suas vidas na perspectiva do “ser mulher, 

profissional e mãe de pessoa com deficiência”, porém, o momento mãe de 

pessoa com deficiência se sobrepõe. Elas contam sua história sempre dessa 

perspectiva, o que demonstra a força deste momento e, ao mesmo tempo, 

comprova a imbricação entre cada momento. As vivências vão  se entrelaçando 

e vão construindo a subjetividade de cada uma. 

 

A intenção do trabalho era explicitar  o entendimento da família sobre inclusão e 

o que a escola tem a aprender com ela. Ao longo do mesmo foi possível 

observar alguns elementos que devem ser considerados, pois o mundo da 

deficiência é muito complexo. As relações de gênero se repetem e se acentuam 

nas famílias com filhos/as com deficiência.  A mãe é quem assume a maior parte 

da responsabilidade do cuidado com este filho, providenciando os atendimentos 

básicos  que acarreta a ela a sobrecarga  e ao mesmo tempo, faz com que 

assuma um processo de autoria:  tornam-se autora – cidadã.  

 

É importante ressaltar  que a inclusão das pessoas com deficiência no processo 

educativo é um direito; porém, a obrigatoriedade da participação das mesmas na 

escola regular, por si só , não garante a inclusão de fato.  Interessante ressaltar, 

que em latim o vocábulo inclusio, inclusionis significa prisão, encerramento. Há 

um limite muito tênue entre inclusão e prisão; e é preciso se considerar toda a 

complexidade deste tema, para que a intenção da implantação de um direito não 

se torne uma prisão.  

 

Vivemos ainda sob a sombra de uma história de séculos de discriminação e 

exclusão e, com isto, toda a teia social foi construída sem contar com a 

presença das pessoas com deficiência.  Na teia  educacional  não é diferente: 

muitas barreiras foram construídas. Hoje, faz-se necessário quebrar estas 

barreiras e retirar os escombros para que, de fato, o acesso e participação 

sejam facilitados. Ao lado da destruição das barreiras atitudinais, há que se 
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considerar as diferentes deficiências, as barreiras e dificuldades que cada uma 

delas acarreta e, principalmente, as possibilidades que a pessoa tem de “ser 

mais”. Diante disto há um caminho muito longo a ser percorrido no sentido de 

criar paradigmas educacionais que possam realmente atender a necessidade de 

cada pessoa e possibilitar o seu desenvolvimento autora–cidadã.  

 

É possível perceber no trabalho final que os três elementos que foram aqui 

abordados como imbricados na discussão  com certeza não dão conta do feixe 

de elementos que devam ser considerados. Entre eles, um de suma importância 

é a escola. Não foi, aqui, abordado por não ser o foco da pesquisa. Porém, é de  

extrema relevância que a escola também possa dizer o que pensa sobre a 

inclusão, quais as principais dificuldades, quais os desafios que se apresentam, 

quais as necessidades que elas têm para garantir este direito, qual a diversidade 

das condições econômicas das escolas e das famílias envolvidas, quais as 

condições arquitetônicas, qual é o papel da escola:  propiciar o desenvolvimento 

cognitivo, e/ou de socialização, etc. Além destes aspectos a serem 

considerados, há que se ter em mente que, para esse processo acontecer, é 

preciso levar em conta que, no universo escolar, está presente o componente 

administrativo. Na discussão sobre inclusão é fundamental uma postura 

administrativa diferenciada, que transponha a simples visão empresarial,  e 

inclua a possibilidade de parceria, considerando os outros como outros  com 

capacidade de contribuir no processo. BARBOSA propõe, a administração como 

um terceiro elemento para a construção de sujeitos no mundo, que no universo 

da inclusão é importante que aconteça. 

 

é possível entender o administrar na perspectiva de condução de um grupo, 
a produzir (e se produzir) coletivamente e educar na perspectiva da 
possibilidade de se ver, de aprender, de se enxergar enquanto realiza algo. 
Quando penso em educação, penso no caminho percorrido pelo sujeito para 
construção de sua própria autoria enquanto sujeito no mundo. Portanto, a  
compreensão do ato de administrar a educação exige ir além da referência 
empresarial que se estrutura a partir da idéia de eficiência, eficácia, 
efetividade e produtividade, para navegar nas águas da construção de 
sentidos, da auto produção enquanto pessoa e subjetividade. (BARBOSA, 
2000. p 88) 
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Pelas dificuldades de acessibilidade no Projeto, a pesquisa ficou circunscrita, 

quase que exclusivamente, a pessoas com déficit mental, o que impossibilitou 

apresentar a palavra de famílias atingidas por outras deficiências, as quais são 

inúmeras e têm exigências diferenciadas. Ainda, alguns outros aspectos ficaram 

sem uma maior atenção, como as condições financeiras da família e as 

implicações nas possibilidades de acesso a recursos que ajudam na estimulação 

. 

Finalizando, gostaria de ressaltar  a questão da inclusão escolar como direito da 

pessoa com deficiência. Entendo este direito como direito de participar do 

processo educativo, que não se restringe ao fato de frequentar  uma escola 

regular, mas que possui implicações, que requer condições objetivas para que, 

de fato, isto se efetive. Deve-se levar em conta as condições da escola de 

receber este aluno/a, sua felicidade em participar do grupo e como oferecer este 

bem-estar.  

 

Em relação, às famílias percebo ainda, que as preocupações em relação ao 

preconceito e suas consequências e às dificuldades enfrentadas  não permitem  

que elas vejam a inclusão como um direito de seus filhos; e que este direito e o 

respeito a ele não está afeto somente à escola, mas também  à ela. A família 

não pode achar que tem o direito  de simplesmente dizer se o filho/a vai ou não 

participar do processo de inclusão. É preciso considerar que é direito dele/a, 

isto, certamente, não é fácil, exige disponibilidade de transpor barreiras internas 

e disponibilidade de aceitar os desafios que, inevitavelmente, trazem sofrimento. 

Por outro lado, ela pode exercer sua cidadania e, junto com outras famílias, 

buscar construir condições mais favoráveis para garantir este direito. 

 

No decorrer da pesquisa não foi solicitado às famílias explicitarem sua 

concepção de ser humano. Porém, as histórias de vida possibilitaram ver que 

estas entendem seus filhos/as como inacabados/as, com possibilidades de “ser 

mais”. A não acomodação diante dos diagnósticos e dos prognósticos atestam 

isto. A vivência tem mostrado o quanto os diagnósticos podem ser limitadores e 

estigmatizantes. No meio escolar, há muita preocupação em conhecer o 

diagnóstico, que muitas vezes passa a ser um rótulo. Não é possível fixar-se 

apenas na descrição da patologia e no que ela acarreta: é preciso apostar no 
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“inédito viável”. O ser humano é muito mais do que uma patologia que o 

acomete, e ainda há muito que se conhecer sobre ele.  
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