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RESUMO 

 

Esta pesquisa intitulada “Nada na nossa vida acontece por acaso: Professoras do Atendimento 

Educacional Especializado e suas experiências com o estudante com deficiente intelectual em 

Ipirá-Ba” buscou refletir sobre as experiências das professoras do Atendimento Educacional 

Especializado – AEE de estudantes com deficiência intelectual (DI) que frequentam as salas 

de recursos multifuncionais nas escolas municipais de Ipirá. O lócus de ação deste estudo 

foram três salas de recursos multifuncionais, implantadas em três escolas municipais. A 

escolha por essas salas se deu por ser o único espaço educativo legalmente implantado no 

município para o atendimento especializado aos estudantes com deficiência intelectual. Trata-

se de uma pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica, que descreve e reflete sobre as 

experiências das professoras do AEE com o estudante com deficiência intelectual na relação 

professor-aluno. Para tanto, utilizei como principais referencias para o estudo sobre 

fenomenologia Souza (2012), Martins e Bicudo (2006) e Merleau-Ponty (2011). Esta pesquisa 

teve como proposta metodológica, além da pesquisa bibliográfica, a observação e entrevista 

centrada na pessoa. A investigação revelou que as experiências de vida das professoras do 

AEE em Ipirá-Ba, são tomadas como guia para o direcionamento das ações educativas que 

auxiliam no desenvolvimento dos estudantes com deficiência intelectual. E que dizem muito 

sobre a experiência de vida dessas mulheres nas suas relações sociais e familiares. A pesquisa 

apontou, também, que as professoras entrecruzam os conceitos de experiência, corpo, doença, 

saúde, deficiência e cuidado como categorias indissociáveis e partes constituintes de suas 

experiências pessoais e profissionais.  

 

Palavras-chaves: experiência-professora-atendimento educacional especializado-deficiência 

intelectual.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research titled, "Nothing in our life happens by chance: Teachers of Educational Service 

Specialist and their experiences with students with intellectual deficient in Ipirá-Ba", sought 

to reflect on the experiences of teachers from Educational Service Specialist - ESS students 

with intellectual disabilities (ID) attending the multi-functional resources in public schools in 

Ipirá. The locus of action of this study were three multi-functional features, implemented in 

three municipal schools. The choice of these rooms happened to be the only legally 

implemented educational space in the city for specialized assistance to students with 

intellectual disabilities. It is a qualitative research of phenomenological that describes and 

reflects on the experiences of teachers of ESS with students with intellectual disabilities in the 

teacher-student relation. For this, we used as the main reference for the study of 

phenomenology Souza (2012), Martins e Bicudo 2006 and, Merleau-Ponty (2011). This 

research was methodological proposal beyond research bibliographic, observation and 

interview person-centered. The investigation revealed that the life experiences of the ESS 

teachers in Ipirá-Ba, they are taken as a guide for the direction of educational activities that 

assist in the development of students with intellectual disabilities. And that says a lot about 

the life experience of these women in their social and family relations. The survey also 

showed that teachers intermingle the concepts of experience, body, disease, health, disability 

and care as inseparable categories and constituent parts of their personal and professional 

experiences. 

 

Keywords: experience- teacher- specialized educational services-  

intellectual disabilities. 
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APRESENTAÇÃO 

 

As possibilidades de acesso à educação formal e à qualidade dessa educação para as 

pessoas com alguma deficiência, os chamados “alunos especiais” 
1
 sempre me chamou a 

atenção e desencadeou um interesse pessoal em compreendê-las. Isso porque, o que se discute 

no meio educativo é a dificuldade dos educadores em identificar os aspectos facilitadores para 

a elaboração de uma proposta pedagógica que auxilie na aprendizagem desses estudantes, 

atendendo todas as suas especificidades.  

Esse interesse surge a partir do contato, como professora em uma turma da antiga 

alfabetização, no ano de 2002, de uma escola privada na cidade de Itaberaba-Bahia, na qual 

havia um aluno cego e com deficiência intelectual. Essa experiência representou um momento 

de aprendizagem intensiva, bem como desencadeou a vontade de conhecer mais a respeito 

desse perfil de aluno, já que se comportava de maneira que me assustava e comovia ao mesmo 

tempo.  No ofício de professora em início de carreira, penso que muita coisa poderia ter sido 

feita para possibilitá-lo o acesso ao saber sistematizado, bem como ações que evitassem sua 

exposição ao preconceito, discriminação e desrespeito. Foi um momento de muita novidade e 

de muita tensão. A partir daí, investimentos foram feitos na busca de respostas. Nesse mesmo 

momento, surgiu o desejo de atuar na Educação Especial e para tanto, elegi como uma 

prioridade a minha imersão no mundo acadêmico através da participação em cursos de 

formação continuada e especializações nas mais diversas áreas de atuação, como educação 

para surdos, deficientes intelectuais e deficientes visuais.
 2

  

Em 2009, de volta à minha cidade natal –Ipirá -, vinculei-me a um grupo de pais de 

pessoas com deficiência, em sua maioria mães/cuidadoras e alguns voluntários para 

implantação da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE em Ipirá, uma 

Organização não Governamental (ONG) em nosso município. Na oportunidade, procurei 

ampliar meu conhecimento e contato com esse público e suas famílias, com a intenção de 

                                                             
1
              Esse termo é utilizado pela população em geral, mais não é o mais adequado para o tratamento com as 

pessoas com deficiência.  

2
             Alguns dos cursos citados foram realizados nas seguintes instituições: Ministério da Educação/FNDE - 

Programa de Educação Inclusiva através do Pólo de Educação Inclusiva da cidade de Senhor do Bonfim/BA; 

Secretaria de Educação e Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia; Programa de 

Educação Inclusiva: direito à Diversidade pelo Município Pólo – Tucano/BA; Centro de Apoio Pedagógico de 

Feira de Santana (CAP); Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual de Feira de Santana (CAP-DV); 

Instituto Anísio Teixeira e Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica do Estado da Bahia; 

Secretaria de Educação Especial – MEC. 



conhecê-los e trabalhar para possibilitar o acesso à educação formal e garantia do aprendizado 

escolar. Durante todo o ano de 2009 nos reuníamos quinzenalmente, na maioria das vezes na 

Casa Paroquial, cedida pelo padre local, para discutirmos as atividades propostas pela APAE 

Nacional. Nesses encontros, preenchíamos formulários padrões da APAE, elaborávamos 

documentos, planos de ação e projetos, assim como estratégias de trabalho com o intuito de 

convencer a população ipiraense a contribuir financeiramente e/ou com doações de 

equipamentos, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, materiais de escritório e tantos 

outros necessários para organização de uma instituição como aquela. Através de um trabalho 

em equipe, conseguimos doações, inclusive do aluguel do espaço num período de um ano e 

por intermédio de um carnê, recursos financeiros foram garantidos.  

Além do que já foi dito, o recurso humano para trabalhar voluntariamente talvez se 

configurou em um dos nossos maiores desafios, pois precisávamos de profissionais com 

especialidade em diversas áreas: educação, saúde, serviços gerais, entre outros. Através de um 

pequeno grupo de representantes, escolhido através do voto, fomos buscar apoio à prefeitura 

municipal. Esta cedeu, por um turno, todos os professores e alguns profissionais da saúde. A 

partir daquele momento, outros profissionais cederam, voluntariamente, um pouco do seu 

tempo, dedicando-se ao trabalho junto aos nossos alunos. Não foi fácil, mas o grupo esteve 

engajado todo o tempo. Só em 2010 conseguimos a liberação para o funcionamento da APAE, 

na qual trabalhei como voluntária na função de conselheira administrativa até 2013.  

Ainda em 2009, assumi a Coordenação do Departamento de Educação Especial de Ipirá, 

atividade que exerci com muito afinco até o ano de 2013, e a direção do Centro de 

Atendimento Psicopedagógico de Ipirá – CAPI, concomitantemente, sendo o último, durante 

um pequeno período. Durante esse tempo, sempre foi uma constância a procura dos docentes 

com dúvidas em caracterizar os discentes com alguma deficiência e ajudar no 

desenvolvimento da aprendizagem, especialmente de estudantes com deficiência intelectual, 

já que, historicamente, esse público foi associado a uma impossibilidade de avanço cognitivo 

e consequentemente ao fracasso escolar. 

 Ainda no ano de 2010, me associei ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

de Ipirá – COMPEDI, na qualidade de conselheira, representando o poder público municipal. 

No ano seguinte, fui eleita vice-presidente e exerci essa função até o ano de 2013. Minha 

atuação profissional nesses espaços constituiu-se num grande desafio, pois tinha consciência 

de que a luta para concretização de uma educação efetivamente inclusiva necessita de quebra 

de paradigmas, de dedicação, formação em contexto, onde o professor é o formador dos 



saberes pedagógicos, empreendidos no cotidiano escolar e social, constituídos pela 

diversidade das ações pessoais e coletivas.  

Outro desejo florescia dentro de mim a partir das relações diárias com as crianças com 

alguma deficiência: conhecer as concepções, perspectivas, mitos e medos dos pais e mães dos 

alunos com deficiência intelectual, matriculados nas salas de aula comum do ensino regular, 

compreendendo que essas concepções baseadas na cultura e relação social dos sujeitos, 

fundamentam as ações cuidadosas destes para com seus filhos. Nesse sentido, foco aqui a 

importância da pesquisa enquanto elemento que instrumentaliza e atualiza os dados culturais e 

sociais. 

A família e a escola por muito tempo foram/são conhecidas como as instituições que 

mais se destacam socialmente na educação dos indivíduos por considerar que ambas 

representam socialmente lugares de garantia de cumprimento de direitos e deveres previstos 

constitucionalmente, onde o respeito às diferenças e a diversidade é vivenciado. Nesse 

sentido, toda uma mudança social de avanço intelectual e de ações respeitosas é creditada a 

essas instituições, que têm como tarefa na contemporaneidade a efetivação de uma ação 

inclusiva que se assume como política social. 

Nesse sentido, inquietou-me refletir sobre as experiências das professoras do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE de estudantes com deficiência intelectual (DI) 

que frequentam as salas de recursos multifuncionais nas escolas municipais de Ipirá.  O 

interesse por essa reflexão se dá por considerar que a existência de pesquisas que busquem 

naqueles que cuidam das pessoas com deficiência intelectual possa possibilitar um refazer do 

pensar social através dessas experiências sobre o princípio de normalidade e categorização 

dos indivíduos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa, meu objetivo principal foi refletir sobre as experiências das professoras 

do Atendimento Educacional Especializado – AEE de estudantes com deficiência intelectual 

(DI) que frequentam as salas de recursos multifuncionais nas escolas municipais de Ipirá. 

Costumeiramente, a pessoa com alguma deficiência tem sido vista apenas como alguém com 

diferentes tipos de lesões e, como consequência dessa concepção reducionista, passa a ser 

reconhecida como uma pessoa sem habilidade, um ser desviante, cujas características 

contrariam as normas de convivência estabelecidas em quase todas as sociedades. Essa visão 

estanque sobre as pessoas com deficiência possibilita o determinismo e o reducionismo do ser 

humano a um padrão homogeneizante de comportamento. Logo, pode-se afirmar que a 

compreensão respeitosa sobre a complexa natureza humana, seus comportamentos, suas 

potencialidades e limitações vai de encontro à existência de uma visão limítrofe, 

padronizadora do humano e do reducionismo interpretativo do ser, o que se configura num 

nonsense3.   

O ser humano por natureza é um ser de relações, em outras palavras, a interação social é 

própria do humano. Dessa forma, o estudo sobre esse ser não pode encontrar-se distanciado 

de reflexões sobre os comportamentos inatos e diversificados que ocorrem na interação entre 

pessoas diferentes mutuamente, pois ao entender a interação social como o processo base da 

convivência em grupo que favorece o desenvolvimento da existência do ser, pode-se concluir 

que o processo de socialização é, portanto, reflexo das suas experiências individuais e grupais 

vivenciadas diariamente.  

Compreendendo experiência como prática, hábitus, corpo, aprendizagem encarnada, 

surge então, a necessidade de refletirmos sobre os comportamentos que sobrevêm das relações 

entre as pessoas. Foi considerando essa afirmativa que iniciei meus estudos sobre a pessoa 

com deficiência. Esse desejo partiu do convívio com estudantes com alguns tipos de 

deficiência em escolas regulares e associações, como também, da relação com seus familiares, 

na qual me dediquei enquanto profissional docente a interagir com estes objetivando 

favorecer o seu desenvolvimento integral. Minha busca em compreender estes indivíduos para 

melhor apoiá-los educacionalmente surgiu quando me deparei com um estudante cego com 

deficiência intelectual na sala de aula na qual lecionava. 

                                                             
3
  Substantivo em inglês que significa sem sentido, absurdo ou contrassenso e indica manifestações 

contrárias à lógica. 



18 

 

Essa experiência causou-me um misto de sentimentos. Sentia-me incapaz de ajudá-lo, 

mas, ao mesmo tempo desejosa em fazer algo que refletisse de forma positiva no 

desenvolvimento e favorecesse o seu convívio comigo e com o grupo.  Diante dessa situação 

que a princípio me desequilibrava emocionalmente por não saber como me relacionar com o 

referido estudante profissionalmente, procurei conhecer os estudos existentes que tratavam da 

pessoa com deficiência com vistas a contribuir para seu avanço intelectual, comportamental e 

social.  Isto posto, ao recorrer a pesquisas e estudos direcionados sobre o tema, com o intuito 

de aprimorar minhas práticas e empoderar-me de saberes necessários para minha função, que 

desde então, tenho acompanhado e contribuído para o trabalho educativo/formador desse 

público.  

Já em outros contextos, desenvolvi atividades diversas com esse público, atuando como 

conselheira da APAE, COMPEDE a diretora do Centro de Apoio Psicopedagógico e 

coordenadora do Departamento de Educação Inclusiva do Município de Ipirá. Durante o 

tempo de trabalho na Secretaria de Educação estabeleci uma proximidade com as professoras 

das salas de recursos multifuncionais (um dos espaços recomendados oficialmente ao AEE), 

as quais mantinham contato diário comigo, na resolução de dúvidas, acompanhamento, 

formação e orientação pedagógica. Ao acompanhá-las diariamente, observava que suas ações, 

na maioria das vezes, eram reflexo das suas experiências pessoais ou profissionais com o 

público atendido e perpassavam por caminhos cheios de aflições, dúvidas, insegurança e 

temor. Deste modo, posso afirmar que o retrato de quem sou hoje é fruto da minha própria 

experiência, por considerar que a experiência é capaz de modelar as ações e pensamentos das 

pessoas. 

Surge então, a questão norteadora dessa pesquisa: Como as professoras do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) revelam suas experiências com o estudante com deficiência 

intelectual (DI) que frequentam as salas de recursos multifuncionais nas escolas municipais de 

Ipirá, na relação professor-aluno? A demanda em refletir sobre as experiências das 

professoras do AEE torna-se importante a partir da perspectiva de que apenas aqueles sujeitos 

envolvidos diretamente e diariamente com as pessoas com alguma deficiência são capazes de 

revelar através das suas experiências e do conhecimento teórico/especialista adquirido pela 

política de formação docente no Brasil, as especificidades que influenciam suas relações no 

âmbito escolar, familiar e social.  

Optou-se pelas professoras do atendimento educacional especializado, por entender que 

estas lidam diretamente com o estudante com alguma deficiência nas salas de recursos 

multifuncionais e estabelecem com estes, através de estratégias pedagógicas/educativas uma 
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relação mais próxima visando atender às necessidades específicas desses sujeitos. Destaco 

aqui o uso feminino do termo, por ter sido essa realidade encontrada em Ipirá. Todas as 

estratégias trazem em seu bojo referências de suas experiências pessoais com a deficiência e o 

cuidado seja no âmbito pessoal ou profissional.  

Souza (2012, p.9) reitera a influência das experiências nas ações cotidianas, ao afirmar 

que “o existir pressupõe articular as experiências vivenciadas no mundo da vida e nos espaços 

de construção e sistematização de saberes, ou seja, nas escolas, considerando que estas devem 

ter como foco central o desenvolvimento da capacidade criadora do pensar”. 

Os demais objetivos perseguidos que auxiliaram na reflexão dessa pesquisa foram 

mapear as concepções de experiência, saúde, doença, deficiência e cuidado dos professores e 

professoras do AEE, conhecer algumas das suas aflições, refletir sobre suas concepções do 

corpo como lócus experiencial pelas pessoas com deficiência intelectual e aprofundar estudos 

no que se refere ao trabalho educativo para pessoas com deficiência intelectual. É 

imprescindível salientar que essas categorias de análise apresentadas nos objetivos acima, 

sugiram no desenvolvimento da pesquisa durante as entrevistas. As professoras apresentaram 

claramente a influência dessas categorias e a compreensão de cada uma delas nas falas sobre 

seus atendimentos com os alunos. 

Para tanto, desenvolvi uma pesquisa com abordagem qualitativa de base 

fenomenológica com dados colhidos a partir da aplicação de questionários exploratórios e uso 

de entrevistas e observações centradas na pessoa por considerar que  

o eixo pedagógico da pesquisa, com observação e entrevista centrada na 

pessoa, pressupõe a oportunidade de orientar o desenvolvimento de ações 

que ativem a individuação do entrevistado no ato de responder aos 

questionamentos, criando condições facilitadoras para a realização do evento 

(SOUZA, 2012, p.14) 

 

A pesquisa qualitativa como pesquisa social busca dados sobre esse mundo social e 

reflete sobre as maneiras como essa realidade social é apresentada. 

A finalidade real da pesquisa qualitativa é [...] explorar o espectro de 

opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão. Em um 

meio social específico [...] estamos interessados em descobrir é a variedade 

de pontos de vista no assunto em questão [...] e especificamente o que 

fundamenta e justifica estes diferentes pontos de vista. [...]. (BAUER, 2013, 

p. 68) 
  

Para isso, é necessário que o pesquisador esteja atento à possível segmentação que este 

meio social possa estar submetido com relação ao tema pesquisado. O que interessa com a 
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pesquisa qualitativa é compreender as diversas posições e opiniões dos participantes como 

representantes de um grupo específico da sociedade. 

A escolha pela pesquisa de base fenomenológica se justifica por entender que  

a fenomenologia relacionada com a prática educativa prescreve as 

contribuições necessárias de um método de pesquisa qualitativa que 

promova reflexões menos positivistas e que considerem as subjetividades 

envolvidas no universo educativo”. (SOUZA, 2012, p.9).  

 

Esse método de pesquisa se destaca por ser aberto a diversas áreas do conhecimento e 

exprimir respostas e não regras para o tratamento de dados pesquisados.   

A experiência sensível tem um lugar privilegiado no método fenomenológico e a esta é 

necessário atribuir significado e intencionalidade. A sensibilidade é utilizada aqui como guia 

das ações in loco por revelar o mundo existente por detrás das palavras dos participantes, que 

marcam “o caráter subjetivo do sujeito”4 , situando e eternizando as ideias e o próprio ser. 

Sobre isso Lévinas (1967, p. 144) afirma que  

é na medida em que o conceito do sujeito está ligado à sensibilidade onde a 

individuação coincide com a ambiguidade da Urimpression, onde a atividade 

e a passividade se juntam, onde o agora é anterior ao conjunto histórico que 

vai constituir – que a fenomenologia preserva a pessoa.  

 

Quanto ao uso de entrevistas e observações centradas na pessoa, justifica-se por 

compreender que essa técnica, conforme (SOUZA, 2012, p.13) 

tem como base a participação do indivíduo como sujeito do seu próprio 

processo no movimento da vida [...] neste tipo de evento, o pesquisador no 

processo de compreensão do seu trabalho, embora carregado de valores, 

emoções e interesses, exercita a vivência existencial de autoconhecer-se, 

para desenvolver a tarefa de observar/entrevistar com o equilíbrio necessário 

e o conhecimento básico da atividade que vai realizar.  

 

A aplicação do questionário ocorreu no contato inicial, com o intuito de colher 

elementos mais específicos sobre as participantes da pesquisa, como dados pessoais (nome, 

idade, estado civil) de formação profissional, anos de atuação na educação e no AEE, entre 

outras questões pertinentes. Quanto às entrevistas, foram gravadas com autorização das 

professoras, cujas perguntas direcionadas por um roteiro semiestruturado, realizadas nas salas 

de recursos multifuncionais (SRM) onde atuam e em horários definidos por elas, como 

também, em suas residências, em salas da Secretaria Municipal de Educação e na sala de 

professores de uma escola, também municipal, desvinculada desta pesquisa. Somando-se a 

isso, as observações centradas na pessoa permearam todas as etapas da pesquisa, já que, em 

                                                             
4
   Ver Lévinas E. Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger, 1967, p. 144. 
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todos os encontros a pesquisadora tentou-se manter equilibrada e atenta a todas reações 

gestuais, corporais diante das perguntas e discussões estabelecidas. Por certo que o 

pesquisador fenomenológico deve movimentar-se para a ordem das análises das experiências 

sensoriais (corpo/sentidos), já que, conforme reflexões de Merleau-Ponty (2011) o corpo é 

expressivo e reflexivo.   

Como universo da pesquisa, escolhi três salas de recursos multifuncionais de três 

escolas municipais em Ipirá/Bahia, sendo elas: Escola Municipal Antônia Carvalho 

Colonnezi, Escola Municipal Roque Leão dos Santos e Escola Municipal Vila Nova. Faz-se 

necessário ressaltar que na época em que iniciamos essa pesquisa, as escolas citadas 

representavam o universo das SRM existentes no município, por isso, a escolha por elas. 

Atualmente, outra sala de recursos multifuncionais foi implantada na Escola Municipal 

Aurelino Carneiro dos Santos, contudo, não foi incluída na pesquisa por ter sido organizada 

apenas em 2014 com sua implementação no mesmo ano, com atendimento no turno 

vespertino, quando a pesquisa já estava em andamento.  

A cidade de Ipirá/Bahia, também conhecida como “Camisão”, fica localizada na região 

semiárida do Nordeste brasileiro, que abrange também todo o sertão baiano. O município está 

inserido na Região Econômica do Paraguaçu, em sua porção central e possui 59.352
5
 

habitantes, distribuídos nos espaços rural (30.325) e urbano (29.027), com uma população 

estimada em 2014, de 62.172
6
. Do contingente inicial, 10.5417 (18%) são estudantes 

distribuídos nas 05 creches e 54 escolas da rede municipal que oferece desde a Educação 

Infantil até o Ensino Fundamental II e na rede estadual, com 05 colégios que ofertam o Ensino 

Médio e Ensino Médio Profissionalizante.  

Da população total, 23.231 pessoas são indicadas no Censo Demográfico 2010 como 

pessoas com deficiência com as seguintes classificações: deficiência visual, auditiva, motora e 

intelectual, e com as variedades: não consegue de modo algum, grande dificuldade e alguma 

dificuldade. Conforme os dados, 39% da população ipiraense possui alguma deficiência. No 

entanto, não é possível afirmar se de fato esses dados representam o número real de pessoas 

                                                             
5
  Todos os dados demográficos têm como fonte o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

com referência do Censo 2010. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_bahia.pdf  

6
  IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Estimativas da 

população residente com data de referência 1o de julho de 2014 publicadas no Diário Oficial da União em 

28/08/2014. http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.   

7
  Segundo fontes do Censo Escolar 2014 fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Ipirá e 

disponível no Ministério da Educação acessível através do site: http://sitio.educacenso.inep.gov.br/  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/total_populacao_bahia.pdf
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil
http://sitio.educacenso.inep.gov.br/
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com deficiência no município, já que, dentro da classificação do Censo Demográfico é 

considerada pessoa residente com deficiência visual – alguma dificuldade8, aqueles que 

necessitam apenas do dispositivo óptico (óculos) para enxergar. Deste número, ainda de 

acordo com o Censo, 1.423 pessoas são apontadas como deficientes intelectuais, sendo 743 do 

sexo masculino e 680 do sexo feminino, distribuídos nos espaços rural e urbano, esse total 

representa 2% da população ipiraense. Números expressivos em um município com extensão 

territorial relativamente pequena.  

Por outro lado, de acordo o Censo Escolar 2014, apenas 125 pessoas com deficiência 

estão matriculadas em escolas municipais, o que não chega ao quantitativo de 1% desse 

grupo. Do total de matrículas, 53 pessoas foram identificadas como estudantes com 

deficiência intelectual, ressaltando que nem todas têm um relatório médico comprovando a 

deficiência. Essa classificação é feita através das observações em sala de aula, e conforme o 

rendimento escolar, comportamento, atitudes, relacionamento com o grupo e relatos familiar. 

Com relação aos estudantes com Síndrome de Down, a identificação é feita pela percepção 

dos traços físicos. Do total de matriculados no ensino regular apenas 29 frequentam as salas 

de recursos multifuncionais do município e destes, 21 são DI.  

Esses dados demonstram que apesar do aumento no número das matrículas de pessoas 

com deficiência nas classes regulares, um contingente significativo de pessoas ainda está 

excluído do processo educacional. Contribuem, também, para reflexões sobre as dinâmicas de 

atendimento educacional às pessoas com deficiência em Ipirá e conduz a futuras e possíveis 

investigações baseadas em diversos questionamentos: Por que um município relativamente 

pequeno possui um número tão grande de pessoas com deficiência? Por que a população 

estudantil com deficiência é bem aquém do total de deficientes apresentados na amostra 

demográfica do município? Existe uma diferença entre o quantitativo de estudantes com 

deficiência matriculados no AEE e no ensino regular, o que isso representa? O que explica a 

maior incidência de pessoas com DI nas escolas ipiraense? Não é intenção dessa pesquisa 

responder a esses questionamentos, visto que o previsto é refletir sobre as experiências das 

professoras do AEE com os estudantes com deficiência intelectual, mas não podemos negá-

los já que os dados quantitativos os fizeram emergir, podendo ser questões para futuras 

investigações.  

                                                             
8
  Termo utilizado pelo IBGE para identificar a população com deficiência visual. 
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Retomando à caracterização do local da pesquisa, sendo essa uma ação necessária para 

compreensão do espaço pesquisado, uma das escolas está localizada num povoado e duas, no 

espaço urbano e situadas em bairros relativamente grandes com características bem diferentes.  

 

 

As imagens acima são da SRM da Escola Municipal Antônia Carvalho Colonnezi, que 

situa-se no bairro Novo Horizonte.: um bairro marginalizado e que sofre preconceito, pois 

apresenta um grande índice de furto e roubo, de prostituição (inclusive prostituição infantil), 

de desemprego, de tráfico e uso de drogas. 

O saneamento básico, calçamento, iluminação são precários. De acordo com a 

Secretaria Municipal de Saúde de Ipirá, o bairro tem um grande índice de doenças como: 

dengue, hepatite A e B, hipertensão e HIV. Destaca-se aqui, que essa é a única escola do 

bairro e tem um número considerável de estudantes com deficiência matriculados, somando 

treze crianças com as mais diversas especificidades, sendo nove deficientes intelectuais, dois 

com deficiência múltipla, um com baixa visão e um cego, conforme Censo Escolar de 2014 e 

todos frequentam a SRM.  

 A outra SRM pesquisada faz parte da Escola Municipal Roque Leão dos Santos. Esta 

unidade está situada no povoado Ipirazinho, localizado ao leste do município e a 3 km de 

distância do espaço urbano. O povoado recebe este nome no diminutivo revelando uma carga 

preconceituosa e uma forte exclusão social pela sua formação na década de 70, quando neste 

período, algumas famílias que mendigavam e esmolavam nas praças do município foram 

transferidas para essa localidade através de doação de lotes de terra pelo poder público. As 

famílias que iniciaram o povoamento desta comunidade eram afrodescendentes e indígenas, 

Figuras 1 e 2: Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal Antônia Carvalho Colonnezi.  
                         Fonte: Professoras do AEE. 



24 

 

possibilitando o fortalecimento e a preservação dessas duas culturas através da convivência 

social e dos relacionamentos que se estabeleceram.  

Neste sentido, este povoado se desenvolveu mantendo essa configuração sociocultural e 

convivendo em situação de extrema pobreza.  A população é representada em sua maioria por 

crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social e agravantes 

evidências de doenças. Muitos deles já estão envolvidos em pequenos furtos e fazem uso de 

substâncias psicoativas. Mesmo sendo perceptível o número de pessoas com deficiência no 

povoado, apenas três estudantes com DI estão matriculados na única escola da região, e todos 

frequentam a SRM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, a terceira SRM pesquisada, refere-se à existente na Escola Municipal Vila 

Nova. Essa escola está inserida no bairro Monte Alto, próximo ao centro da cidade. As ruas 

são calçadas, com rede de esgoto, iluminação, coleta de lixo todos os dias, água encanada. O 

comércio do bairro é formado por vários mercadinhos, bares, salões de beleza, fábricas 

domiciliares de produtos de couro e sintético, fábrica de produtos de limpeza, confecção de 

roupas, lanchonete, pizzaria e funerária. Nesse bairro existem apenas duas escolas, uma 

municipal e outra privada, sendo que a escola pública municipal de ensino fundamental I 

existente não comporta o número de alunos desse bairro, o evento que os obriga a 

frequentarem escolas de bairros vizinhos. O número de estudantes com deficiências soma 

nove: sete alunos com deficiência intelectual, um com deficiência múltipla e com baixa visão 

também um aluno, todos frequentando a SRM, dados indicativos do censo escolar 2014. 

Figuras 3 e 4: Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal Roque Leão dos Santos. 
          Fonte: Professoras do AEE. 
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Esses espaços representam o universo dessa pesquisa que tem como interlocutoras as 

professoras do AEE. São cinco professoras e esse quantitativo representa o número total de 

docentes que fazem esse atendimento no município. Todas as profissionais são graduadas na 

área da educação e três delas especialistas no atendimento educacional especializado. É 

imprescindível destacar que uma dessas professoras também é mãe de um rapaz com 

deficiência. Ela é ex-presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

em nosso município, pesquisadora na área e também cuidadora. O contato com essas 

professoras se fez a partir do 2º semestre de 2014 em encontros mensais nas SRM onde cada 

uma delas trabalha. Como estratégia de ação, foram utilizadas entrevistas gravadas e 

observações centradas na pessoa, como já descritas anteriormente. De forma individual, 

conversamos sobre suas experiências relacionadas às pessoas com deficiência, sua chegada à 

educação especial, bem como a atuação profissional na SRM e seus enfrentamentos. 

Goffman (2012, p. 53) ao tratar das obrigações individuais nos coloca num lugar 

reflexivo quanto às representações que elas podem trazer para aqueles que as executam. Para 

ele “uma obrigação que é sentida como algo que deve ser feito pode parecer para a pessoa 

obrigada ou uma coisa desejada ou uma coisa onerosa, resumindo, um dever agradável ou 

desagradável”. Enquanto professoras, profissão sancionada legalmente e que têm uma 

obrigação saudável”
9 

demostraram agir no atendimento educacional especializado com o 

desejo de que suas ações se constituam numa expectativa agradável para os estudantes.  

                                                             
9
  Termo cunhado por Erving Goffman em “Ritual de Interação – Ensaios sobre o comportamento face a 

face” (2012). 

Figura 5 e 6: Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal Vila Nova 
                                            Fonte: Professoras do AEE. 
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Somando-se a isto, a maneira como a condição da pessoa com deficiência é encarada e 

tratada permeia, o universo educacional, o que está sujeito às experiências de vida dos seus, 

que depende das suas relações com outras pessoas e espaços sociais formativos, 

principalmente a família e a escola. Sendo assim, deficiência intelectual, educação e cuidado 

são conceitos que precisam ser entendidos por trazerem em seu âmago uma relação de 

dependência indispensável à garantia de direitos e ao bem estar de pessoas com DI. Educação 

aqui extrapola a esfera formal, ultrapassando os muros da escola. Educação, nessa pesquisa, 

assume um sentido mais amplo, apesar de alcançar unicamente as professoras do atendimento 

educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais, que atuam tendo o cuidado 

como eixo norteador de seus procedimentos pedagógicos, destaca suas experiências de vida 

como guia para as ações educativas que auxiliam no desenvolvimento das pessoas com 

deficiência intelectual.  

Esse estudo foi organizado em três partes. O primeiro capítulo inicialmente faz uma 

retomada histórica sobre a deficiência intelectual em diferentes tempos e espaços, chegando à 

contemporaneidade, assim como, empreende uma discussão conceitual sobre o tema. Em 

seguida, articula-se essa discussão com um estudo sobre o professor do AEE e as políticas 

públicas para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva.  

No segundo capítulo, é apresentado o local e os participantes, bem como a proposta 

metodológica utilizada para desenvolver essa pesquisa. No terceiro capítulo são abordadas 

percepções das professoras do AEE sobre os conceitos de experiência, corpo, doença, saúde, 

deficiência e cuidado, a partir das suas experiências de vida e a discussão teórica sobre esses 

eixos. Como essas percepções são permeadas pelos traços históricos e culturais do grupo 

social em que vivem e as motivações são baseadas em crenças e valores. Compreender as 

experiências dessas profissionais torna-se importante, na tentativa de se desvendar o próprio 

significado do ato de cuidar e outras ações relacionadas a ele, tal qual um repensar sobre o 

papel do educador em sua atuação junto ao estudante com DI e sua família.   

A quarta parte trata das considerações finais, apresentando as reflexões e considerações 

da pesquisadora, todo seu trajeto percorrido em busca de alcançar o objetivo proposto para a 

pesquisa e a importância de trabalhar com as experiências de vida de uma profissional que 

revela grande importância na caminhada educacional das pessoas com deficiência intelectual, 

a professora do AEE.                                                                                                                                     
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1 - PROFESSORAS DO AEE E A EDUCAÇÃO PARA ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 

 

 

O conceito de “deficiência intelectual” (DI) é complexo e ainda indefinido devido à 

diversidade de suas causas e variações na apresentação dos espectros. Deste modo, permanece 

vinculado às teorias médicas, psicológicas, pedagógicas, às quais buscam incansavelmente a 

criação de um termo que a defina dentro das suas perspectivas, compreensões sobre 

inteligência e interesses científicos. O conceito que atualmente é utilizado pela American 

Association on Mental Retardation (AAMR)10 está ligado às limitações que as pessoas 

caracterizadas como deficientes mentais11 devem demonstrar em no mínimo duas áreas de 

habilidades que ocasiona restrição na adaptação social. Todavia, outra conceituação que foi/é 

utilizada se refere aos testes padronizados para medir a inteligência, conhecidos como 

quociente de inteligência (QI). A deficiência intelectual causa curiosidade e foi essa a 

motivação para que esse capítulo fosse escrito como primeira parte dessa pesquisa. 

Este capítulo busca compreender como o conceito de deficiência intelectual foi 

desenvolvido a partir de uma referência histórica desde a década de 1920 à 

contemporaneidade, bem como se deu a constituição da educação para essas pessoas nesse 

mesmo período. É salutar destacar que documentos escritos que foquem na construção 

histórica do conceito da deficiência intelectual, assim como estudos sobre o mesmo tema são 

restritos.  

Para a discussão sobre as lutas e os direitos das pessoas com deficiência intelectual, 

recorri a diversos documentos da pauta nacional e internacional que são marcados por uma 

legislação considerada avançada e, também, literaturas que tratam do assunto. 

Torna-se importante salientar que esta parte do estudo visa conhecer a realidade vivida 

pelas pessoas com deficiência intelectual e como elas eram/são vistas e assistidas socialmente 

para possibilitar o entendimento sobre algumas ações/reações diante dessas pessoas.  

                                                             
10

     Associação Americana de Retardo Mental (AAMR), que em 1992, tentou explicar o funcionamento 

humano, aperfeiçoando a definição de deficiente mental, com a “eliminação dos quatro níveis de deficiência 

mental – leve, moderado, severo e profundo – e pela identificação de quatro níveis de intensidade de suporte 

necessário à funcionalidade do indivíduo, tendo como normas os pares da sua idade” (FERREIRA, 2012, p. 

563). 

 
11

    Recomenda-se que o termo “deficiência mental” seja substituído por “deficiência intelectual”, por 

considerar que este último determina de forma mais precisa a área afetada pela deficiência, porém, alguns 

documentos consultados para essa pesquisa continuam a fazer uso do termo “deficiência mental”. Por esse 

motivo, nesse estudo, o uso dos termos dependerá de onde ele será retirado, ou seja, se de documentos utilizarei 

“deficiência mental”, se fizer parte do meu discurso e de estudos mais atualizados, “deficiência intelectual”.  
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1.1 QUANTOS ANOS SE PASSARAM? – HISTÓRIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL NO BRASIL E NO MUNDO.  

 

Historicamente, a percepção da deficiência intelectual tem se transformado com base 

em diferentes perspectivas e análises, adequando-se à concepção de homem, da sociedade e 

da ciência. Algumas terminologias foram originadas e por muito tempo utilizadas para 

designar as pessoas que, por motivos diversos, demonstravam uma considerável diminuição 

da capacidade intelectual. Deste modo, as expressões referentes a essa condição humana têm 

sido, ao longo do tempo, modificadas para “responder a todas as solicitações da formação 

sociocultural” (RIBAS, 2003, p. 62). Alguns dos conceitos utilizados eram associados e 

empregados a um modelo médico, místico, religioso e/ou social, isso porque, conforme Ribas 

(2003, p. 7), “as palavras são expressões verbais criadas a partir de uma imagem que a nossa 

mente constrói”, resultante das experiências individuais e sociais. Dentre os termos que foram 

mais utilizados pode-se destacar: débil, deficiente mental, idiota, imbecil, retardado, 

oligofrênico, portador de necessidades especiais, portador de deficiência e deficiência 

intelectual.  

Explicar essas mudanças se torna complexo, pois ainda não há clareza na etiologia12 

dessa deficiência. São vários os fatores relacionados: genéticos, sociais, orgânicos e alguns 

desconhecidos. A deficiência intelectual “não corresponde a uma única moléstia”, mas, 

conforme menciona Krynski (apud JUNIOR; SPROVIERI, 2000), trata-se de um complexo 

de síndromes que tem como única característica comum a incompletude do funcionamento 

intelectual - uma característica do comprometimento das faculdades que determinam as 

funções cognitivas. 

A história dos estudos sobre a pessoa com deficiência intelectual, tem como referência, 

o livro De l’education d’um homme sauvage, de Jean Marie Gaspar Itard13, publicado em 

1801. Este, narra a experiência do médico Itard ao educar um garoto – Victor, que foi 

encontrado na floresta de Aveiron, na França. O médico acreditava que é no meio social que 

as pessoas se desenvolvem e, portanto, os fracassos escolares e sociais não se devem aos 

educandos e sim, à carência de métodos educacionais eficientes. O trabalho educativo para o 

                                                             
12

     Etiologia – ciência das causas da origem das coisas; parte da medicina que pesquisa a causa das 

doenças.  

 
13

   Jean Marie Gaspar Itard (1774-1830), médico francês do Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris. 

(JANNUZZI, Gilberta S. de M. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século XXI. 2 

ed. Campinas – SP: Autores Associados, 2006. - (Coleção educação contemporânea). 
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desenvolvimento da aprendizagem de Victor baseou-se em “procedimentos experimentais 

com base em discriminações perceptivas, de desenvolvimento dos órgãos sensoriais” 

(JANNUZZI, 2006, p.32).  

Desde então, a concepção da deficiência intelectual, antes, deficiência mental, e sua 

relação com a sociedade, vem seguindo muitas vertentes apoiadas nos ideais de cada 

momento histórico. Quanto a essa afirmativa, Bueno (1993, p. 15), assegura que essa relação 

segue alguns estágios de atitudes, são eles:  

O primeiro, na era pré-cristã, tendia a negligenciar e a maltratar as pessoas 

com deficiência; o segundo, na época da difusão do cristianismo, passou a 

protegê-las e a compadecer-se delas; o terceiro, entre os séculos XVIII e 

XIX, privilegiava a segregação com a fundação de instituições para oferecer-

lhes uma educação à parte; e o quarto, na última etapa do século XX, propõe 

sua aceitação e integração. Atualmente, no século XXI, há a perspectiva de 

inclusão dessas pessoas em todos os espaços sociais.  

 

Seguindo a perspectiva histórica descrita, a atenção dada às pessoas com deficiência 

intelectual foi se tornando cada vez mais consistente. Alguns marcos históricos devem ser 

retomados para visualizarmos a luta das pessoas com deficiência com o intuito de fazer e se 

sentir parte da sociedade. Pode-se citar, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

publicada em 1948, a qual apresenta princípios e direitos universais sem distinção de raça, 

religião, cultura, gênero, condições econômicas, sociais, físicas, intelectuais ou sensoriais, 

direcionados a todos os seres humanos.  

Em 1958, a American Association on Mental Retardation (AAMR) definiu deficiência 

intelectual como uma inferioridade do funcionamento cognitivo, com base numa média de 

aprendizagem entre os estudantes. Essa média possibilitou o surgimento dos testes de 

inteligência, que se referem a uma escala métrica, que cataloga a idade mental e de 

inteligência da pessoa com base em uma medida de referência entre indivíduos, conhecido 

como o teste do QI14. “A classificação psicométrica adotada e mantida primeiro pela OMS15 

[...] para deficiência mental situa-o em valores de QI abaixo de 70”. (COLL, 2004, p.193). 

Essa medida classificou as pessoas como dotadas, superdotadas e pouco dotadas, aos 

deficientes intelectuais adicionou-se também as causas orgânicas.  

Este teste se baseia na valorização que os ocidentais dão à inteligência humana, 

qualificando ou desqualificando aqueles que não se enquadram nessa escala de valores e 

                                                             
14

   QI – Quociente de Inteligência aferido por meio de testes padronizados. Este resulta da divisão da 

idade mental pela idade cronológica multiplicada por 100. (COLL, César, MARCHESI, Álvaro, PALACIOS, 

Jesús e colaboradores. Desenvolvimento psicológico e educação – Transtornos de desenvolvimento e 

necessidades educativas especiais. Tradução de Fátima Murad – 2ª ed. V.3 – Porto Alegre: Artmed, 2004) 

 
15

   OMS – Organização Mundial da Saúde 
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apresentam um funcionamento intelectual abaixo da média estabelecida como de 

normalidade. Esta relação de QI como sinônimo de capacidade permaneceu até os anos de 

1960 e direcionou as práticas educativas e a ações sociais voltadas para as pessoas com DI. 

Dessa forma, além da marca orgânica que a pessoa com deficiência intelectual carrega, 

acrescenta-se mais uma maneira de rotular e estigmatizar esses sujeitos a partir da mensuração 

da inteligência. 

Em síntese, as tentativas de explicar e conceituar a deficiência intelectual foram feitas 

sob muitas influências de diferentes contextos históricos. As diversas apostas médicas, sociais 

e pedagógicas em compreender a deficiência intelectual visam uma melhor assistência. 

Algumas vezes, essas áreas de saber agiam juntas pensando em desenvolver ações médicas-

pedagógicas eficientes, mas nem sempre funcionavam. Tem-se o exemplo do Hospital Juliano 

Moreira, antes, Hospital Estadual de Salvador, que em 1874, prestou atendimento a pacientes 

“com deficiência intelectual, não se caracterizando, no entanto, como instituição educacional” 

(BUENO, 1993; MAZZOTA, 2005).  

Fazendo uma menção ao final do século XIX, o que se tem de referência das pessoas 

com deficiência intelectual são os mesmos estigmas que existiam há alguns séculos e o 

tratamento dado em hospitais era semelhante ao dos doentes mentais nos asilos e centros 

psiquiátricos, com predomínio da perspectiva reabilitacional. Contudo, já no início do século 

XX, o cenário começa a ser transformado aos poucos, com as mais diversas formas de ação 

em prol da garantia de direitos e participação das pessoas com deficiência, ao mesmo tempo 

em que se deve considerar que ainda é muito forte a concepção da deficiência intelectual 

como um predicado próprio do indivíduo. 

Destaca-se aqui, a década de 1990, extremamente favorável para o reconhecimento das 

possibilidades de ação e participação social da pessoa com deficiência intelectual. Os estudos 

sobre a deficiência mental, como era assim chamada na época, começaram a tomar um caráter 

científico. Nesse mesmo ano, em Jomtien, Tailândia, representantes de diversos países se 

reuniram com o desejo comum de construir uma sociedade inclusiva e sem injustiças, 

elaboraram a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, uma das referências legais que 

sustentam hoje, a proposta brasileira de educação inclusiva.   

Outro marco para as pessoas com deficiência, é a Declaração de Salamanca, elaborada 

em 1994, na cidade de Salamanca, Espanha. Essa declaração resulta de uma conferência 

mundial, que contou com a participação de 88 países e várias organizações que estenderam a 

discussão da Declaração Mundial sobre Educação para Todos.  



31 

 

Historicamente, o Brasil acompanhou essas transformações sociais e desenvolveu ações 

direcionadas a uma sociedade mais inclusiva. Fundou a Sociedade Pestalozzi em 1926 – Porto 

Alegre e a APAE16 do Rio de Janeiro em 1954. Essas instituições desenvolvem trabalhos com 

as pessoas com deficiência intelectual até a atualidade em diversas partes do país.  Em 1961, é 

elaborada a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (LDB) contemplando a educação 

como um direito de todos e, em 1988, a Constituição brasileira, conhecida na época como 

Constituição Cidadão, a qual retrata com base na democracia a conquista de direitos da 

sociedade brasileira. Já em 1996, a LDB é promulgada a partir da Lei 9.394/96, e menciona 

em um capítulo específico sobre a Educação Especial.  

O termo “deficiência intelectual” é específico do século XXI, referenciado na 

Declaração de Montreal17 sobre a Deficiência intelectual em 2004. Ele procurou substituir de 

maneira mais rica o conceito de deficiência mental, dissociar da doença mental e do estigma18. 

Essa mudança não representa apenas uma substituição de conceitos, mas reporta-se 

principalmente a uma mudança além de conceitual, política e ética.  

A imprecisão própria do conceito de deficiência possibilita múltiplas análises que 

muitas vezes enfocam características específicas da própria deficiência, presos a uma 

autoridade biomédica sobre um corpo lesionado, de uma tragédia pessoal e familiar, em 

detrimento da compreensão do homem em sua completude. As marcas dadas ao corpo 

socialmente são potencializadas no modelo médico que apenas foca no diagnóstico das 

deficiências, nomeando-as e classificando as pessoas como capazes ou incapazes de 

desenvolver qualquer relação e participação social.  

Sobre o conceito de deficiência, Diniz (2007, p.10) afirma que a “deficiência é um 

conceito complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura 

social que oprime a pessoa deficiente”. Em consonância a isso, no ordenamento econômico e 

político capitalista, as pessoas com deficiência, sujeitos que não atendem a um ideal 

produtivo, se enquadram na categoria de desviantes do padrão de normalidade estabelecido 

pelos tempos modernos. Esses sujeitos “desviantes” são envolvidos cotidianamente em meio a 

manifestações de preconceito, discriminação e consequentemente, à exclusão.  

                                                             
16

   APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

 
17

   Documento resultante dos debates realizados na Conferência Internacional sobre Deficiência 

Intelectual, na cidade de Montreal – Canadá, em 2004, realizada pela Organização Pan-americana de Saúde e 

pela Organização Mundial de Saúde (OPM/OMS).  
 . 
18

   GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tradução de 

Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4ª Ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1988.  
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A exclusão a partir da concepção de processo sociocultural nega as diferenças, propicia 

a interdição, rejeição e negação do lugar do sujeito com deficiência no acesso ao direito de ser 

cidadão. Desta maneira, essa diferença é reduzida especificamente às marcas do corpo e, esse 

corpo ao estar num espaço junto a outros corpos não marcados, “é utilizado como um 

mecanismo sutil de apagamento das diferenças”. (LOPES, 2006, p.215)  

Ainda há muito que se discutir sobre o sentido do “diferente”. Silva (2008, p.51) diz que 

o conceito de deficiência condiciona-se às instancias valorativas do contexto 

social que o significa e esse sentido é dado não como uma simples 

caracterização classificatória do sistema de valores de uma dada sociedade, 

mas, principalmente, como uma atitude de cunho político, que além de 

prescrever encaminhamentos para orientações práticas, causam expectativas 

sociais em relação às pessoas com deficiência. 
 

Nesse sentido, entende-se que a deficiência é formulada pela sociedade em um contexto 

histórico. Deste modo, na atualidade, não se deve permitir que se considere a deficiência 

apenas como uma marca corporal que distingue os indivíduos e a reduz a uma representação 

do próprio ser. A sociedade contemporânea deve olhar para além da deficiência. Desse modo, 

é possível afirmar que “a diferença é, portanto, socialmente formulada, na razão particular da 

existência dos grupos sociais que são definidos pelos tipos de interação e intensidade dos 

conflitos” (SILVA, 2008, p.31).  

Nessa perspectiva, torna-se necessário desconstruir as múltiplas verdades cimentadas 

como únicas e que isolam os sujeitos “desviantes”. O desafio continua. É preciso, pois, 

reconhecer socialmente as diferenças e isto não representa formalizar e homogeneizar os 

homens e mulheres, mas reconhecê-los plurais e assegurá-los o direito de afirmarem-se como 

sujeitos de ação, capazes de darem outros sentidos às suas vidas nas relações vivenciadas na 

sociedade. 

 

 

1.2 A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Da mesma maneira, como aconteceu e acontece em todos os âmbitos do comportamento 

humano, o que se refere ao conceito, possíveis causas e tratamentos da deficiência intelectual 

mudaram com o passar do tempo. A definição utilizada pela ciência na atualidade para a DI é  

 
um estado de considerável redução da capacidade intelectual do indivíduo, 

que, nesse caso, apresenta-se abaixo da média, associada ainda a limitações 

em pelo menos dois aspectos do funcionamento adaptativo, como a 
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comunicação, os cuidados pessoais, a saúde, as competências domésticas e 

escolares, as habilidades sociais, a utilização de recursos comunitários, a 

autonomia, segurança, lazer e ao trabalho. (BEZERRA, 2010, p.80). 
 

A Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento (AAIDD), diz 

não mais utilizar as terminologias de deficiência mental leve, moderada, grave e profunda 

para indicar os graus da deficiência. E avança na utilização de um “modelo 

multidimensional”, considerado por vários especialistas como um paradigma para explicação 

da deficiência intelectual. Ele está baseado em cinco dimensões: habilidades intelectuais, 

comportamento adaptativo, participação, interações, papéis socais, saúde e não mais 

vinculado apenas à medida de QI inferior à média. Esse modelo avalia as barreiras e as 

oportunidades apresentadas à pessoa com deficiência intelectual para se relacionar e atuar no 

meio em que vive. Sendo assim, o convívio em grupo e com o meio tende desenvolver 

condições para as pessoas com deficiência intelectual se (re) estruturar e (re) definir seu papel 

social.  

Esse convívio ocorrerá, exclusivamente, a partir do estabelecimento de relações sociais 

– família ou outros grupos sociais – que incidirá diretamente sobre sua concepção de mundo, 

do outro e de si mesmo. Essas concepções de si funcionam como uma imagem refletida pelos 

espelhos – indivíduos/grupos – que o circundam, ou seja, refletem o que é percebido e 

concebido pelos outros, transformando-se em um parâmetro para compor a sua própria 

identidade pessoal. Em conformidade a isso, o (não) reconhecimento, a (não) aceitação, o 

(des) respeito, a (in) visibilidade, o encaminhará para reflexões sobre seus caminhares, 

ajustados ou não aos padrões sociais, corroborando também para a definição da sua 

identidade.  

Na contemporaneidade, o conceito de deficiência intelectual continua difuso, ou seja, as 

pessoas com DI 

não aparecem, portanto, como categoria inequívoca, fechada e com limites 

estritos, mas sim como grupo impreciso, com fronteiras difusas, em que 

estão próximas de outras pessoas que apresentam outros déficits, disfunções 

ou dificuldades semelhantes para a aprendizagem. (COLL, 2004, p.195). 
 

Dessa maneira, ainda visto como uma interrogação, ele passa a ser objeto de 

investigação para diversas áreas do conhecimento como a antropologia, sociologia, 

pedagogia, psicologia, psicopedagogia e direito. O diálogo entre as diferentes áreas do 

conhecimento tem encontrado desafios quanto à concepção das pessoas com deficiência 

intelectual, suas buscas, ansiedades, possibilidades, dificuldades. O estudo sobre essa 
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deficiência ainda permeia discussões que incluem dicotomias: exclusão/inclusão, 

deficientes/eficientes, capazes/incapazes, normal/anormal; como prerrogativas para sua 

explicação e direcionamento de ações que solidifiquem o passo das pessoas com essa 

deficiência nos ambientes que lhe são acessíveis frequentar. 

Isso evidencia que a deficiência ainda sobrepuja os indivíduos, no momento em que a 

eles é notório o predicado “deficiência” antes mesmo de se caracterizarem como sujeitos 

sociais, extinguindo quaisquer as possibilidades de ação. Tal predicado acumula prejuízos às 

pessoas e   

esse rótulo acarreta um julgamento antecipado do indivíduo como alguém 

totalmente desprovido de raciocínio, potencial de aprendizagem, ou 

capacidade para qualquer tipo de desempenho formal ou acadêmico [...] 

outro estereotipo [...] é a sua aparente incapacidade de analisar sua vida e 

expressar seus sentimentos, de dizer quem são e o que desejam. (GLAT, 

2009, p. 20-21) 

 

Assim, a formação identitária do ser continua aderindo o papel de deficiente e 

desenvolvendo uma identidade em conformidade com as atribuições do (s) papel (eis) que lhe 

é (são) atribuído (s), e de acordo a característica da categoria social à qual pertence. Em outras 

palavras: a formação da identidade geralmente ocorre em função da percepção e convicção do 

outro. Goffman, (1982 apud Glat 2009, p. 104) reitera que “sua identidade pessoal e social é 

uma função dos interesses e definições que os outros têm em relação a ele”, sendo assim, um 

fenômeno social. “Segundo esse enfoque, a deficiência [...] não deve ser vista unicamente 

como uma característica intrínseca do indivíduo: uma pessoa só é deficiente se assim for 

considerada pelos demais” (GLAT, 2009, p. 104).  

Nesse processo de busca pela caracterização e compreensão da deficiência intelectual, é 

proposto por Diniz (2007) romper com o estigma de incapacidade direcionado à pessoa com 

deficiência intelectual e construir um modelo social dessa deficiência, o qual se dá na 

interação da pessoa com o ambiente que a cerca.  Essa dinâmica demonstra que por muitas 

vezes, os desajustes nos espaços sociais que o deficiente intelectual é chamado a participar 

diminui a potencialidades das suas funcionalidades, já que o “meio determina o efeito de uma 

deficiência ou de uma capacidade sobre a vida cotidiana de uma pessoa” (SILVA, 2008, p 

47). 

Com base nesse pressuposto, reitera-se a afirmativa que a identidade pessoal é 

determinada especificamente pelo papel social que ocupamos no meio em que vivemos e pela 

maneira como somos reconhecidos e tratados. Deste modo, o conceito de deficiência está 
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condicionado ao contexto social/temporal no qual o indivíduo encontra-se envolvido e as 

experiências nesses mesmos espaços, posto que 

deve-se entender deficiência como um conceito amplo e relacional. É 

deficiência toda e qualquer forma de desvantagem resultante da relação do 

corpo com lesões e a sociedade. Lesão, por sua vez, engloba doenças 

crônicas, desvios ou traumas que, na relação com o meio ambiente, implica 

em restrições de habilidades consideradas comuns às pessoas com mesma 

idade e sexo em cada sociedade. Lembro que deficiência é um conceito 

aplicado a situações de saúde e doença, em alguma medida, é relativo às 

sociedades onde as pessoas deficientes vivem (DINIZ, 2002 apud SILVA, 

2008, p. 51-52). 

 

Nesse contexto, não deve ser desprezada a colaboração da Organização Mundial da 

Saúde – OMS, e seus profissionais no que concerne ao avanço dos estudos sobre deficiências, 

especialmente a deficiência intelectual, suas causas, intervenções e prevenções e que tem 

tentado garantir uma assistência mais próxima e de qualidade para as pessoas nessa condição.  

De grande relevância, enfatizo aqui o estudo sobre a construção de um modelo social da 

deficiência que se destaca pela não centralização da limitação apenas nas pessoas, mas, nos 

limites de ação que são estabelecidos pelo meio social em que vivem, ou seja, é esse ambiente 

modificável que irá intervir de forma positiva no funcionamento humano, sendo a deficiência, 

nessa perspectiva, vista como a plena “expressão da diversidade humana”19.  

Em concordância com Diniz (2007), Silva (2008, p.53) reitera que conforme o modelo 

social da deficiência, as barreiras para a independência estão focadas nos aspectos externos ao 

indivíduo, o que significa que a “sua interpretação é calcada no contexto da sociedade e na 

condição favorecedora ou não da adaptação” e a deficiência passa a ser então, “um fenômeno 

sociológico determinado pelas barreiras sociais restritivas”. Neste ponto, as experiências de 

vida assumem posição central para análise das condições sociais concretas de existência.  

Tomando como base toda essa discussão, demonstra-se que a história dessas pessoas 

percorreu um longo caminho até que se reconhecesse e iniciassem tentativas de valorização 

das suas particularidades, da diversidade corporal humana, deixando de lado a classificação e 

a categorização neutra que as reduz a uma limitação que não lhes é inerente. Isto posto, a 

história da pessoa com deficiência intelectual pode ser narrada como um progresso contínuo 

em direção ao projeto social que não permita que essa deficiência continue sendo tratada 

como uma condição humana definitiva e negada socialmente.  

A educação é vista como um projeto ético e político que visa à transformação das ações 

humanas, propondo abolir todas as formas de discriminação e preconceito entre os participes 

                                                             
19

   DINIZ, Débora. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense – Coleção Primeiros Passos;324, 2007. 
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desse espaço social e educativo. Sua intenção de proporcionar um trabalho coletivo de bem 

estar para desenvolvimento da autonomia e independência dessa parte da população constitui-

se no reconhecimento social da igualdade de direitos. Para que esse fim seja alcançado, ações 

interventivas aprimoradas devem subsidiar a prática educativa acessível a qualquer pessoa. 

Nesse sentido, múltiplas condições de atendimento escolar estão sendo pensadas e 

implementadas na tentativa de garantir a participação contínua e ativa das pessoas com 

alguma deficiência, tendo em vista que a escola não pode ser pensada como um espaço de 

aprendizagem para alguns e sim, para todos.  

 

 

1.3  ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) – ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES. 

 

A história da atenção à pessoa com deficiência tem se caracterizado pela segregação, 

acompanhada pela consequente e gradativa exclusão, em conformidade com diferentes 

justificativas advindas do tempo histórico focado. Ao se pensar na educação, na forma de 

atender essas pessoas nos espaços educativos, não difere muito da história já contada.  

Conforme Mantoan (2006), nosso sistema educacional ainda apresenta dificuldades de 

garantir escola de qualidade para todos. Apesar do aparato legal que se apresenta como 

avançado, considerado necessário para mudar essa realidade, a educação para pessoas com 

deficiência é marcada pela não aplicabilidade dessa legislação. São vários os entraves nesse 

sentido, 

a resistência das instituições especializadas a mudanças de qualquer tipo; a 

neutralização do desafio à inclusão, por meio de políticas públicas que 

impedem que as escolas se mobilizem para rever suas prática 

homogeneizadoras, meritocráticas, condutistas, subordinadoras e, em 

consequência, excludentes; o preconceito, o paternalismo em relação aos 

grupos socialmente fragilizados, como o das pessoas com deficiência. 

(MANTOAN, 2006, p. 24) 
 

Por muito tempo se pensou que a educação especial seria a proposta educacional que 

melhor se enquadraria na tentativa de superação desses entraves e com ela seria possível 

respeitar e incorporar a diversidade humana como parte indissociável do processo de 

aprendizagem. No entanto, ela se caracteriza somente pela integração e decorrente falta de 

autonomia, em outras palavras, restringe-se ao papel integrador do indivíduo a um ambiente 

educativo e social que não reconhece suas particularidades e, portanto, limita sua participação.  
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A Educação Especial no Brasil é marcada pela criação de duas instituições: o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamim Constant – IBC, e o Instituto 

dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos 

no Rio de Janeiro. E outras instituições especializadas como o Instituto Pestalozzi – 1926, 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, em 1945, foram fundadas com o 

intuito de garantir o atendimento às crianças com alguma deficiência.  

Semelhante ao que é proposto por essa modalidade hoje, para essas instituições 

especiais o ensino era proporcional à aprendizagem possível, isto é, o que era oferecido aos 

indivíduos limitava-se apenas àquilo que, por sua deficiência, era capaz de aprender, como 

atividades manuais, afastando-se do desenvolvimento intelectual, do saber sistematizado. 

Nessa perspectiva, o especial da educação, portanto, está vinculado ao sujeito e sua 

deficiência. Para Silva (2008), essa é a única modalidade educacional que se reporta à 

peculiaridade, à característica pessoal do sujeito.   

Mantoan (2006), Silva (2008) e Carvalho e Soares (2012) continuam refletindo sobre 

alguns aspectos dessa proposta educacional que tem sido vista de forma abrangente e dualista, 

por vezes reabilitacional e também, de escolarização. Ao mesmo tempo em que propõe um 

atendimento no ensino regular, os afasta dele. Essas reflexões nos direcionam para uma 

análise dos documentos legais que tratam dessa modalidade de ensino e o que deles tem 

emanado nos dias atuais.  

Por Educação Especial, modalidade da educação escolar, entende-se um 

processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 

recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente 

para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 

serviços educacionais comuns de modo a garantir a educação escolar e 

promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 

apresentam necessidades educativas especiais, em todas as etapas e 

modalidades da educação básica. (Resolução CNE/CEB
20

 Nº2, 11/02/01) 

 

Essa proposta educativa também é citada em outros documentos como a Lei Nº 

9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Capítulo V que prevê nos Art. 58 

a 60: 

Art. 58 . Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 
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§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. [...] 

Art. 59 . Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 

[...] III – professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino 

regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
 

Dessa forma, a LDB (1996) define que é da competência do sistema de ensino assegurar 

aos alunos com deficiência o acesso irrestrito à escola. Ao lado dessa prerrogativa, o 

documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 555/2007 – Política 

Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva esclarece que o 

movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, 

desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de discriminação. Para tanto, define educação especial como 

“uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o 

atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular”. 

(MEC, SEESP, 2008) 

Ante o estabelecido, os moldes da Educação Especial passaram e carecem continuar a 

passar por modificações que a encaminhe para ações mais aperfeiçoadas com a finalidade de 

tornar a escola um espaço de aprendizagem qualificada para todos. No Brasil, várias leis já 

enfatizam o direito à Educação para Todos, garantindo o atendimento educacional 

especializado para alunos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Podemos citar a Constituição Federal de 1988, que nos Art. 205 prevê o direito de todos à 

educação e Art. 208 prevê o atendimento educacional especializado, e a inclusão escolar, 

fundamentada na atenção à diversidade, exigindo mudanças estruturais nas escolas comuns e 

especiais.  

O atendimento educacional especializado – AEE, compõe o grupo de estratégias 

utilizadas pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

objetivando “o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 

regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais especiais” (MEC/SEESP, 2007, p.8). 
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A resolução CNE/CEB, N.º 4, de 2 de outubro de 2009 que rege sobre as Diretrizes 

Operacionais para o atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial, em seu parágrafo 4 define como público-alvo do AEE: 

 

I - Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimento de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial.  

II - Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome 

de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.   

III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotora, artes e criatividade.  

 

O que é preconizado nessa resolução, não se restringe apenas ao perfil do público-alvo, 

mas também, evidencia a particularidade quanto ao âmbito de atuação do AEE e dá outras 

providências. Ademais, ela enfatiza como uma das suas funções apoiar o desenvolvimento 

dos alunos, buscar estabelecer um elo com a classe comum, alinhar a proposta pedagógica da 

escola com os seus objetivos e oferecer serviço de apoio no turno inverso ao da classe 

comum. Quanto ao âmbito de atuação, o artigo 5 da mesma resolução define:  

 

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da 

própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 

realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da 

rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniados com a Secretaria de Educação ou órgão 

equivalente dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.  
 

 

A Portaria Normativa N.º 13 de 24/04/2007 dispõe sobre a criação do Programa de 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais e em seu Art. 1 explicita como objetivo 

desse espaço “apoiar os sistemas públicos de ensino na organização e oferta do atendimento 

educacional especializado e contribuir para o fortalecimento do processo de inclusão 

educacional nas classes comuns de ensino”. Essas salas possibilitam o acesso aos recursos 

tecnológicos e pedagógicos específicos do atendimento educacional especializado e, por 

conseguinte, vivências do currículo e dos processos escolares.  

Esse atendimento é previsto como ação educativa complementar e/ou suplementar à 

escolarização na sala de aula comum e visa “identificar, elaborar e organizar recursos 
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pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando suas necessidades específicas” (Portaria Normativa N.º 13 de 

24/04/2007, p. 10). Ele prevê o atendimento feito por profissionais especializados e com 

conhecimentos específicos nas mais diversas áreas como Língua Brasileira de Sinais, Língua 

Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, sistema Braille, Soroban, orientação 

e mobilidade, atividades de vida diária, comunicação alternativa, desenvolvimento dos 

processos mentais superiores, programas de enriquecimento curricular, adequação e produção 

de materiais didáticos e pedagógicos, utilização de recursos ópticos e não ópticos, e 

tecnologia assistiva.  

É mister salientar que, para atuar como professor de AEE é necessário ter “formação 

inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos 

específicos da área” (MEC, SEESP, 2008). O próprio MEC em 2007 instituiu cursos à 

distância visando formar especialistas para o atendimento educacional especializado, 

habilitando-os para atuar nas salas de recursos multifuncionais – SRM. A este propósito, a 

LDB 96 no Art. 58, inciso III prevê “professores com especialização adequada em nível 

médio ou superior, para o atendimento especializado [...]”. A esse respeito, faz-se necessário 

refletir, cabendo também analisar criteriosamente a proposta de formação de um único 

profissional que se responsabiliza e ofereça apoio especializado a tantas e distintas 

deficiências, e que se esbarra na contramão de um trabalho que além de propor desenvolver 

inúmeras habilidades, vise também, a aprendizagem de saberes especificamente escolares.  

  As atribuições deste profissional estão também atreladas a outras atividades que visam 

ajudar o estudante com alguma deficiência a atuar no ambiente escolar e fora dele, 

considerando as suas especificidades, para tanto, muitas são suas atribuições. Fica claro, pois, 

o porquê ainda existe no meio educacional, questionamentos sobre a efetividade dessas 

formações e dos atendimentos aos estudantes com deficiências nas salas de recursos 

multifuncionais.  

A Resolução Nº 4, de 2 de outubro de 2009, em seu Art. 13, trata das atribuições do 

professor do AEE: 

Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional 

Especializado: 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 

de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos 

alunos público-alvo da Educação Especial; 

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, 

avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade; 
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III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de 

recursos multifuncionais; 

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, 

bem como em outros ambientes da escola; 

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 

estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno; 

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas 

atividades escolares. 

 

Desta forma, cabe analisar essa orientação formativa para o profissional atuante no AEE 

e a efetivação do seu trabalho, para que este não seja confundido com o papel reabilitador 

exercido durante anos nas instituições voltadas ao trato com a pessoa com deficiência. 

 

Nesse sentido, não basta ao professor especializado ter o domínio dos 

procedimentos específicos com Braille, a língua de sinais ou comunicação 

alternativa, mas, também, a formação pedagógica suficiente para que esses 

procedimentos possam ser utilizados em prol da melhoria do rendimento dos 

alunos sob sua responsabilidade como especialista (CARVALHO E 

SOARES, 2012, p. 62).  

 

 

Ainda sobre a formação de professores para o AEE, Carvalho e Soares (2012) falam 

sobre o “superespecialista”, o profissional que deverá desenvolver um trabalho de apoio ao 

ensino regular, que se responsabilize em atender qualquer tipo de deficiência nas suas mais 

variáveis e particulares condições de aprendizagem de conteúdos escolares, além de trabalhar 

na perspectiva do desenvolvimento da autonomia e independência desses alunos. Deveras, 

portanto, dar a merecida atenção a esse protagonista da proposta inclusiva, o professor.  

Nas palavras de Silva (2008, p. 117)  

os professores devem contar com ferramentas necessárias para a reflexão 

sobre sua prática num ambiente educativo que contemple alunos com 

diferenciados percursos de escolarização, experiências de vida e 

características peculiares.  

 

Glat e Nogueira (2002, apud Silva, 2008, p. 118) reiteram que:  

 

as políticas públicas para inclusão devem ser concretizadas na forma de 

programa de capacitação e acompanhamento contínuo, que oriente o 

trabalho docente na perspectiva da diminuição gradativa da exclusão escolar, 
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o que virá a beneficiar, não apenas o aluno com necessidades especiais, mas 

de uma forma geral, a educação escolar como um todo.  

 

 

Dada a relevância que a educação representa socialmente para as pessoas, a escola ainda 

é pensada como o lugar de garantia de cumprimento de direitos e deveres previstos 

constitucionalmente, onde o respeito às diferenças e a diversidade é vivenciado. A proposta 

do AEE foi pensada com essa finalidade. Nesse sentido, toda uma mudança social de avanço 

intelectual e de ações respeitosas é creditada à escola, a qual tem como tarefa na 

contemporaneidade a efetivação de uma ação educacional inclusiva que se assume como 

política social. 

A ação educacional inclusiva representa um projeto ético-político, que parte do 

princípio de que a educação deve ser para todos. E, para efetivação dessa premissa, a escola 

na atualidade  

[...] precisa, antes de mais nada, definir-se quanto a sua concepção de 

sujeito, de mundo, também sobre sociedade, sobre deficiência e eficiência, 

concepção de desenvolvimento e aprendizagem, para poder conhecer mais e 

melhor sobre as características das crianças e jovens que nela estão e dela 

esperam um papel crucial no desenvolvimento cognitivo em todas as esferas 

do simbólico. (PADILHA, 2007, p. 108) 

 

No Brasil, como já foi visto nos parágrafos anteriores, há um número significativo de 

documentos que institucionalizaram a modalidade de Educação Especial e o atendimento 

educacional especializado nas escolas regulares como uma proposta de educação para todos. 

Deste modo, o que se percebe é que o sistema de ensino na atualidade realmente é aberto a 

todos, porém reservado a poucos. A escola, como afirma Bourdieu (1998, p.221) “[...] é 

habitada, permanentemente, por excluídos potenciais que introduzem nela as contradições e 

os conflitos associados a uma escolaridade cujo único objetivo é ela mesma”. O mesmo autor 

mostra que a diminuição das barreiras formais no sistema de ensino e consequente ampliação 

do acesso não representam superação das tradicionais condições sociais, mantendo-se assim, 

os mecanismos de desigualdade.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

objetiva concretizar ações educativas inclusivas para pessoas com deficiência e vem atender a 

diversos documentos que condenam qualquer forma de discriminação contra estas. Mas para 

tanto, só esses documentos não garantem o acesso ao direito à equidade, logo, outros aspectos 

devem ser considerados no tocante às ações educativas como elementos de discriminação no 

âmbito escolar, um deles é o currículo escolar que não contempla essa discussão e silencia 

ações discriminatórias, condicionando à produção de conhecimentos carregados de 
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preconceito. Formação docente e de outros profissionais da educação e o material didático e 

pedagógico são elementos que também compõem a educação, no entanto, apesar de um 

avanço discreto, ainda não evidencia práticas antidiscriminatórias e valorativas da 

diversidade. 

Finalmente, considera-se imperativo que os envolvidos com a educação escolar estejam 

dispostos a garantir a construção de práticas de convívio com a diversidade em meio aos 

grupos sociais, marginalizados ou não, visando possibilitar que essa discussão incline-se à 

consideração da expressividade da questão da deficiência para a organização política, social, 

cultural e educacional. 

 

 

1.4 REALIDADE EDUCACIONAL E A INCLUSÃO 

 

O avanço do conhecimento sobre a proposta de educação inclusiva pauta-se nas 

discussões sobre a diversidade humana e a necessidade do reconhecimento e respeito às 

diferenças. Segundo Morin (2000) o ensino deve ter como referência a educação integral do 

ser humano, dirigida à sua totalidade e não apenas a um de seus componentes. Deve também 

proporcionar a vivência de um tempo em que seja possível relacionar-se com as diferenças. 

Sendo assim, a educação na contemporaneidade não pode se furtar de tratar dos problemas 

centrais e fundamentais que se encontram invisíveis, ignorados e esquecidos, mas que são 

imprescindíveis nas propostas de ensino.  

Com efeito, vale enfatizar que a proposta educacional inclusiva visa à inclusão de todas 

as pessoas, independentemente de suas diferenças sociais, étnicas, regionais, culturais, 

linguísticas, intelectuais, sensoriais ou físicas nas escolas regulares. Por outro lado, as 

discussões aqui apresentadas, darão um enfoque mais específico à inclusão educacional das 

pessoas com alguma deficiência, por ser este um dos temas que compõe essa pesquisa.  

Com vistas a uma melhor compreensão sobre esse novo paradigma educacional, Silva 

(2008, p. 99) afirma que a educação inclusiva deve ser entendida como “um fenômeno 

histórico das sociedades contemporâneas” e, portanto, deve estar no centro dos debates 

políticos como pauta principal. A emergência das discussões sobre a educação inclusiva tem 

influência de vários fatores desde os avanços dos estudos sobre a educação e sobre as pessoas 

com deficiência, à intensificação das mobilizações sociais através de encontros e movimentos 

sobre a educação como um direito humano e universal. Cabe registrar o papel preponderante 

para formação de políticas da educação inclusiva concedido por alguns eventos nacionais e 
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internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais (1994) – Declaração de Salamanca e a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2006), ambas visavam a 

seguridade do direito à educação para todos, pautada numa proposta inclusiva nos mais 

diferentes ambientes potencializadores da aprendizagem.  

A educação de alunos com necessidades educativas especiais incorpora os 

princípios já comprovados de uma pedagogia saudável da qual todas as 

crianças podem beneficiar, assumindo que as diferenças humanas são 

normais e que a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades da criança, 

em vez de ser esta a ter de se adaptar a concepções predeterminadas, 

relativamente ao ritmo e à natureza do processo educativo (DECLARAÇÃO 

DE SALAMANCA, 1994). 

 

Neste caso, o caráter integracionista da educação que impõe ao aluno se ajustar ao 

sistema escolar e suas estruturas, é substituído pela inclusão escolar, uma proposta inovadora, 

que surge para favorecer a aprendizagem a partir do reconhecimento, respeito e valorização 

da diversidade humana. Presume-se, então, que a atual ordem educacional é pensar os sujeitos 

na sua diversidade, como indivíduos sociais, isso porque,  

o homem é sempre um indivíduo social, isto é, que sua ligação com a 

sociedade se expressa tanto na gênese de seu sistema de valores e das 

relações normativas aceitas como em suas atitudes no sentido das 

disposições de ação, nos estereótipos que dominam seu pensamento etc.” 

(SCHAFF, 1995, p. 100).  

 

No fundo, a reprodução de valores ou falsos valores tem a escola como possível aliada. 

Entende-se que a educação tem o potencial de atuar como difusora do racismo, preconceito e 

discriminação, como também, contrariando essa ideia, pode ser o espaço de formação social, 

evitando a construção de uma identidade estereotipada, fracassada e inferiorizada.  

Pensando numa realidade, onde nem os professores e nem os outros profissionais da 

educação têm formação específica para lidar com as deficiências, onde a sociedade capitalista 

diz continuamente e insistentemente que a pessoa precisa ser produtiva nas suas atividades 

intelectuais e laborais, para tanto, tem que se enquadrar num perfil já estabelecido por essa 

sociedade, a escola tende a utilizar de um mecanismo de superseleção para concretizar a 

definição do destino escolar e social desses sujeitos. Convém, no entanto, promover 

mudanças no trabalho educativo, de modo que não mais seja permitida a continuidade do 

discurso modernista que encobriu os excluídos com suas vestes e os fez permanecer no 

mesmo lugar de homem não sociológico, sem identidade e representatividade individual e 

social.  
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Na perspectiva da educação inclusiva, a demanda da instituição escolar na atualidade é 

abrangente e complexa, pois além de oferecer atenção à organização interna e externa à escola 

para trabalhar com seus limites, desafios e possibilidades quando os “diferentes” chegam até 

ela, precisa contribuir na proposição de ações educativas que visam o reconhecimento do ser 

como social. Outra demanda refere-se ao trabalho potencializador de um repensar como a 

diversidade e a diferença devem ser tratadas cotidianamente Assim sendo, é imprescindível 

que a educação busque meios de informar e formar os indivíduos com o intuito de promover 

reflexões acerca do desenvolvimento intelectual e/ou laboral das pessoas com alguma 

deficiência que não podem ser consideradas como um dado biológico isolado.  

Somando-se a isto, as ações pedagógicas e educativas dos professores carecem de novos 

pensares, na tentativa de não se tornarem colaboradores e propagadores do racismo, 

preconceito e discriminação. Conforme Cavalleiro (2000, p.202), é necessário “um projeto 

novo de educação que possibilite um pensamento menos comprometido com a visão 

dicotômica de inferioridade/superioridade dos grupos sociais”. Dessa maneira é indispensável 

uma educação que favoreça a construção de conhecimento e formação de cidadãos capazes de 

estabelecer relações sociais antidiscriminatórias, inspirados na ética da vivência cotidiana e na 

erradicação dos processos sociais excludentes. 

Essa menção de uma educação revolucionária enquadra-se ao que propõe a educação 

inclusiva, uma proposta política e pedagógica aberta às diferenças, atenta às particularidades e 

necessidades de todos, que se funda no respeito à diversidade humana e ofereça uma educação 

de qualidade. Esse reconhecimento é dado também pela UNESCO (1994, p 4 apud Silva, 

2008, p. 100) ao sinalizar que 

as escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas 

de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade a todos através de um currículo 

apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e 

parceria com as comunidades. 
 

Como caracterizado pela UNESCO (1994), o reconhecimento das diferenças e 

necessidades dos alunos será concretizado à medida que reformas educacionais sejam 

realizadas. Sobre a busca de soluções para enfrentar os desafios da aprendizagem de todos, 

implica mudanças também no sistema de ensino, nas instituições escolares e na prática 

pedagógica. Com base na premissa que nada está posto e nada está determinado, a escola 

torna-se um terreno fecundo para a ressignificação do que está instalado, a partir da 

organização dos espaços sociais pela lógica da diferença. 
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Apesar da grande repercussão desse modelo de educação, das leis educacionais que a 

apoiam, das publicações em forma de artigos e livros, das formações através de palestras, 

cursos, mesas redondas que tratem do tema, ela ainda não está concretizada nas ações diárias 

nas escolas. Algumas barreiras continuam a impedir a transformação das escolas. Como 

entraves do projeto educacional inclusivo, Mantoan (2006) e Silva (2008) destacam as 

discrepâncias existentes nas políticas públicas no que se refere ao que necessário se faz para 

implementação desse modelo inclusivo e ao que é disponibilizado às instituições de ensino 

como: recursos pedagógicos, didáticos e tecnológicos e acessibilidade através da estrutura 

física dos espaços. Outro entrave diz respeito à formação danificada dos professores para 

trabalhar com alunos que tem deficiência, ao passo que estes devem ser capazes “de analisar 

os domínios de conhecimentos atuais dos alunos, as diferentes necessidades demandadas nos 

seus processos de aprendizagem [...] elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de 

prever formas de avaliar [...]” (MANTOAN, 2006, P.58). Sobre isto, as autoras citadas, 

analisam a dinâmica de oferta limitada e da duvidosa qualidade na formação profissional que 

demanda ferramentas para refletir sobre a prática educativa.  

Nessas condições, são muitos os aspectos que podem descaracterizar e destituir a 

proposta inclusiva, porém, em outros contextos surgem considerações importantes que 

demonstram a viabilização desse novo paradigma educacional. É importante assinalar que não 

é do nosso interesse estabelecer um julgamento com acusações e/ou defesas, ou, 

fundamentados na contraposição das proposições legais dessa proposta educacional e a real 

efetivação da mesma nas escolas, abrirmos a “caixa de pandora”21. Intenta-se apenas 

estabelecer pontos e contrapontos da proposta inclusiva brasileira que, dada à multiplicidade 

da sua estrutura, a discussão não finda aqui.  

Nessa conjuntura, o que se apresenta é uma proposta educacional que surge como 

modalidade inovadora derivada da luta por justiça social. Essa afirmativa apresenta a 

amplitude alcançada pela educação, a qual se encontra imbricada nas relações sociais e 

individuais seja na escola, nas ruas, na igreja, no supermercado, nos grupos de amigos e de 

trabalho, em suma, a educação abarca toda uma estrutura social. Configuram-se como parte 

integrante dessa expansão educacional, as experiências de vida valoradas positivamente a 

partir do envolvimento afetivo com o outro. 

                                                             
21

  Expressão utilizada por Glat (2009), para fazer analogia à figura mitológica grega – Pandora – que 

abriu uma caixa onde estavam guardados todos os males do mundo, fazendo então com que todos estes males se 

espalhassem por toda parte; a expressão se assemelha a “mexer em casa de marimbondo”. 
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No campo da educação formal essas relações se estabelecem entre professores e alunos, 

alunos e alunos, numa dinâmica de experiência pessoal, coletiva e cotidiana. Essa experiência 

se dá a partir de um conjunto de ações diretas e indiretas, de apoio educativo, orientador, 

mediador e protetor, permeados pelo cuidado.  
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2. "IPIRÁ, MINHA LINDA CIDADE ALTANEIRA" 
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área atualmente ocupada pelo município de Ipirá teve suas terras desbravadas na 

primeira metade do século XVII, por conta dos estradistas e pecuaristas portugueses que 

partiram da Vila de Cachoeira, explorando o sertão baiano. Esta expansão se deve a diversos 

fatores, dentre eles, a descoberta de diamantes na região central da Chapada Diamantina, 

assim como pela expansão da pecuária.  

Além da presença do branco europeu, tivemos a ocupação na região da Serra da 

Caboronga de núcleos quilombolas, resultado de fugas de escravos da região canavieira, no 

litoral baiano. Esses refúgios coincidem com a área povoada pelos nativos, pertencentes à 

tribo dos Paiaiás, cuja história nessa região está associada à invasão portuguesa no litoral 

baiano para a produção de cana-de-açúcar, o que provocou um recuo dos índios para áreas 

sertanejas. 

Segundo Costa (2003),  

O primeiro núcleo de povoamento foi a ‘Fazenda Camisão’, denominação 

ligada a um português, rancheiro pioneiro na região, o qual se vestia com um 

trajo camisolão, de algodão, confeccionado de maneira rústica. Esse rancho 

foi destruído pelos índios. Mais tarde foi reconstruído por Gaspar de Araújo 

Pinto, administrador da Sesmaria que abrangia essas terras, aí pelos idos de 

1757.   

 

 

                                                             
22

  Trecho retirado do Hino do município de Ipirá apresentado em anexo. 
 

Figura 7: Vista aérea de Ipirá/Bahia. 
Fonte: Carlos Augusto no site www.jornalgrandebahia.com.br  

http://www.jornalgrandebahia.com.br/
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E, em 20 de abril de 1855 é elevado à categoria de Vila de Nossa Senhora do Camisão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A localidade se manteve com esse topônimo “Camisão” até 20 de julho de 1931, quando 

recebeu o nome de Ipirá, palavra que, em tupi, significa Rio de Peixe, alusão ao principal rio 

que corta o município. A ocupação de Ipirá começou no mesmo contexto dos demais 

municípios situados próximos ao Rio Paraguaçu, pois o mesmo era a principal fonte de 

ligação entre o recôncavo, a capital e o interior do Estado. Ipirá está inserido na Região 

Econômica do Paraguaçu, em sua porção central, ao mais recente criado Território de 

Identidade Bacia do Jacuípe (figura 7), onde o município em questão exerce bastante 

influência.  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Região Econômica do Paraguaçu possui 42 municípios e Ipirá é o segundo maior em 

se tratando de população. Quando observamos a extensão territorial vemos que Ipirá está na 

primeira colocação com 3.024 km², dos quais a zona urbana ocupa uma mínima parte, 

deixando a maior extensão territorial para a zona rural. A maior concentração da população 

ipiraense está localizada espacialmente na zona rural, em pequenos núcleos urbanos 

espalhados pelo imenso território. Esse dado não significa dizer que esse município não esteja 

em processo de urbanização, só que o mesmo acontece mais lentamente. 

Figura 8: Território de Identidade Bacia do Jacuípe. 
Fonte: Aspectos Históricos e Geográficos de Ipirá. Ipirá/Bahia. 2012. 
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O município destacou-se no passado pela bacia leiteira. Hoje sobrevive 

economicamente da renda do funcionalismo público, agricultura, pecuária e comércio 

varejista. Atualmente é conhecida mundialmente pelos produtos em couro, sediando diversas 

fábricas que atendem o mercado brasileiro e exportam carteiras, cintos, bolsas. Conta ainda 

com uma fábrica de calçados que emprega mais de 2.000 pessoas. 

Ipirá possui uma vegetação pertencente aos seguintes tipos: caatinga, mata, capoeira, 

arbórea aberta e caatinga-floresta estacional. Temos uma Mata chamada de Mata da 

Caboronga, a qual é a maior e mais próxima da cidade, é dela que provêm grande parte das 

frutas, verduras e hortaliças vendidas na feira livre do município. Nela, possuía uma Fonte de 

Água natural que jorrava até a parte baixa da cidade. Hoje essa fonte secou. Atualmente a 

mata está marcada pelo desmatamento descontrolado, a retirada de matas ciliares, a falta de 

cuidado com as árvores frutíferas, o assoreamento dos mananciais, o desaparecimento de 

animais silvestres, não diferente de muitos municípios, onde a urbanização cobrou um alto 

preço à natureza.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Divisão territorial – zona rural e urbana. 
Fonte: Aspectos Históricos e Geográficos de Ipirá. Ipirá/Bahia. 2012. 
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Entretanto, alguns grupos ambientalistas estão tentando recuperar uma parte da mata e a 

fonte, porém, esta recuperação parte da iniciativa privada, mais especificamente, de um 

recente proprietário de grandes hectares de terra onde está localizada a referida fonte. Nota-se 

em seguida a essa iniciativa, uma mobilização das escolas municipais, no que tange o trabalho 

de conscientização dos estudantes objetivando estender às famílias, quanto a conservação e 

restauração desse espaço natural tão importante para o nosso município.  

 

        

2.1 - LOCAL DA PESQUISA 

 

O local desta pesquisa é amplo e diverso, pois compreende três salas de recursos 

multifuncionais localizadas em três escolas municipais. A escolha por essas escolas se deu por 

ser estas as únicas com salas de recursos multifuncionais já montadas em 2013 e, que neste 

mesmo ano, início desta pesquisa, já faziam atendimento educacional especializado aos 

estudantes com deficiência. Elas estão localizadas em diferentes espaços do município – zona 

rural e urbana.  

Uma das salas de recursos multifuncionais é localizada na Escola Municipal Antônia 

Carvalho Colonnezi (figura 12). Esta é situada na zona urbana, num bairro distante do centro 

comercial. Ela é a única escola do bairro e tem 249 alunos matriculados desde a educação 

Figura 10: Mata da Caboronga ontem. 
Fonte: 
http://caboronganoticias.blogspot.com.br/2012/04/ipira-
precisa-salvar-caboronga.htmln  

Figura 11: Mata da Caboronga hoje. 
Fonte: 
http://caboronganoticias.blogspot.com.br/2012/04/ipira-
precisa-salvar-caboronga.html  

http://caboronganoticias.blogspot.com.br/2012/04/ipira-precisa-salvar-caboronga.htmln
http://caboronganoticias.blogspot.com.br/2012/04/ipira-precisa-salvar-caboronga.htmln
http://caboronganoticias.blogspot.com.br/2012/04/ipira-precisa-salvar-caboronga.html
http://caboronganoticias.blogspot.com.br/2012/04/ipira-precisa-salvar-caboronga.html
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infantil ao 5º ano do ensino fundamental I, funciona nos turnos matutino e vespertino. Ela 

possui 05 salas de aula, 04 sanitários sendo 01 para funcionários, e para as crianças: 01 

feminino, 01 masculino e 01 adaptado para pessoas com deficiência. É composta por outros 

espaços como: 01 sala de leitura, 01 diretoria, 01 almoxarifado, 01 cozinha, 01 refeitório e 01 

sala de recursos multifuncionais. O total de profissionais corresponde a 11 professoras, 01 

merendeira e 01 auxiliar para cozinha, 02 auxiliares de serviços gerais, 01 secretária, 01 

guarda noturno e 01 porteiro. A escola possui 13 alunos com deficiência matriculados e conta 

com o mesmo número no AEE na sala de recursos multifuncionais, classificados como: 02 

com deficiência múltipla, 01 com baixa visão, 01 com cegueira e 09 com deficiência 

intelectual. Para esse atendimento, existem duas professoras, uma pedagoga especializada em 

AEE e a outra pedagoga especializada em Psicopedagogia, trabalhando 20 horas semanais, 

cada uma delas. Essa escola tem se organizado estruturalmente para atender as especificidades 

dos alunos com deficiência, já possui rampas de acesso e portas alargadas, porém, o piso não 

é nivelado e nem todas as rampas atendem à ABNT NBR 9050:200423, o que dificulta o 

acesso à escola, às salas de aulas e outros ambientes, diminuindo a mobilidade das pessoas 

com deficiência nos espaços escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

  A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de Normalização. As 

Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos 

de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais Temporárias (ABNT/CEET), são 

elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo 

parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros). A ABNT NBR 9050 foi 

elaborada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB–40), pela Comissão de Edificações e Meio (CE–

40:001.01). Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, 

construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de 

acessibilidade. 

Figura 12: Fachada da Escola Municipal Antônia Carvalho 
Colonnezi. 
Fonte: Professoras do AEE. 
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A segunda sala de recursos multifuncionais funciona na Escola Municipal Vila Nova 

(figura 13). Essa escola também está situada na zona urbana, próxima ao centro da cidade. 

Nesse bairro apesar de existir duas escolas, uma municipal e outra privada, apenas a 

pesquisada tem SRM. Possui 255 alunos matriculados desde a educação infantil ao 5º ano do 

ensino fundamental I, funciona nos turnos matutino e vespertino. Ela possui 06 salas de aula, 

03 sanitários sendo 01 para funcionários, e para as crianças: 01 feminino e 01 masculino, não 

possui sanitário adaptado. É composta por outros espaços como: 01 biblioteca, 01 sala de 

professores, 01 diretoria, 01 sala de informática, 01 cantina e 01 sala de recursos 

multifuncionais. A equipe de trabalho corresponde a 23 profissionais sendo 10 professoras e 

13 profissionais diversos.  

O número de estudantes com deficiências soma 09: 07 alunos com deficiência 

intelectual, 01 com deficiência múltipla e 01 com baixa visão e, conta com o mesmo número 

de estudantes no AEE na sala de recursos multifuncionais. Para esse atendimento, existem 

duas professoras, uma especializada em AEE e a outra Filósofa, pós-graduanda em Educação 

Especial, trabalhando 20 horas semanais, cada uma delas. Essa escola não conta com 

nenhuma adaptação estrutural para atender as especificidades dos alunos com deficiência. 

Possui duas rampas, uma na entrada da escola, a qual é inadequada por conta da sua altura e 

inclinação distanciando-se da ABNT NBR 9050:2004, a outra rampa fica em frente à SRM, 

esta possui uma inclinação que possibilita o acesso à sala já citada, porém, também não atende 

às normas. O ingresso às salas de aula e outros espaços não atendem aos preceitos de 

autonomia e acessibilidade, pois o piso não é nivelado e ainda existem “batentes” que 

impossibilitam o acesso e inviabilizam a mobilidade dos estudantes com deficiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13: Fachada da Escola Municipal Vila Nova 
Fonte: Professoras do AEE. 
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Por fim, a terceira sala de recursos multifuncionais pesquisada, refere-se à instalada na 

Escola Municipal Roque Leão dos Santos (figura 14). Esta unidade escolar está situada na 

zona rural, a 3 km de distância da zona urbana. É a única escola da zona rural do município de 

Ipirá que possui SRM. É também, a única escola do povoado que oferece o Ensino 

Fundamental I e II. A escola tem 180 alunos matriculados e funciona nos turnos matutino e 

vespertino. Ela possui 05 salas de aula, 04 sanitários sendo 01 para funcionários, e para as 

crianças: 01 feminino, 01 masculino e 01 sanitário adaptado, é composta por outros espaços 

como: 01 secretaria, 01 direção, 01 sala de leitura, 01 sala de professor, 01 cozinha, 01 

almoxarifado, 01 sala de informática e 01 sala de recursos multifuncionais. A equipe de 

trabalho corresponde a 24 profissionais sendo 12 professoras e 12 demais profissionais 

incluindo diretor, secretária, auxiliar de serviços gerais, porteiro, merendeira, entre outros.  

A escola, apesar da demanda do povoado, possui apenas 03 estudantes com deficiência 

matriculados no ensino regular e também no AEE na sala de recursos multifuncionais, todos 

com deficiência intelectual. Para esse atendimento, existe uma professora especializada no 

AEE, trabalhando 40 horas semanais. Essa escola não conta com muitas adaptações 

estruturais para atender as especificidades dos estudantes que precisam desenvolver 

autonomia de locomoção nos espaços internos da instituição. Não existe rampa de acesso a 

todos os espaços da escola, apenas para a SRM, só um banheiro possui porta alargada, mas 

não possui as adaptações necessárias para o uso por cadeirantes, por exemplo. O piso da área 

de acesso aos ambientes não é nivelado e nem tátil, o que atrapalha a mobilidade dos 

estudantes que possui dificuldade motora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Fachada da Escola Municipal Roque Leão dos 
Santos. 
Fonte: Professoras do AEE. 
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A chegada a esses espaços pode ser considerada tranquila, já que, antes da realização 

desta pesquisa, eu acompanhava o trabalho nessas escolas, na condição de Coordenadora do 

Departamento de Educação Especial no município de Ipirá. Porém, o percurso de entrada foi 

moroso, por conta das exigências do Comitê de Ética da UNEB, por se tratar de uma pesquisa 

que envolve seres humanos. O primeiro contato se deu a partir da realização de um encontro 

com todas as professoras do AEE nas salas de recursos multifuncionais em todas as escolas 

que as possui, quando apresentei a proposta inicial da pesquisa. Em seguida, estabeleci 

contato com o Comitê de Ética da UNEB para solicitar aprovação do projeto. Este requereu 

uma vasta documentação para atestar a responsabilidade, compromisso e confidencialidade da 

pesquisa.  

Rumei, então para a segunda etapa, resolver as questões documentais junto às 

professoras do AEE e gestoras das escolas pesquisadas. Com toda documentação assinada, 

esta foi submetida à apreciação do Comitê de Ética da UNEB, o que acarretou atraso 

considerável no início do trabalho de campo. Em virtude da falta de comunicação por parte do 

Comitê de Ética da UNEB quanto à avaliação do projeto, decidimos iniciar o trabalho in loco, 

terceira etapa, sem a validação do projeto. Estabelecemos com as participantes da pesquisa o 

espaço onde iriam acontecer os encontros, a frequência desses encontros, horário e os recursos 

a serem utilizados. Todas elas foram receptivas à pesquisa, demonstraram interesse em 

participar e estiveram presentes em todos os encontros realizados com disposição para expor 

seus pensamentos, concepções e, relatar suas experiências pessoais com o estudante com 

deficiência intelectual. 

 

 

2.2 - DESENHO DA PESQUISA - PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

São muitos os estudos e pesquisas sobre pessoas com alguma deficiência, suas relações 

e interações sociais e garantias de direitos. Na área da educação, as discussões têm se 

movimentado para a formação de professoras e professores, adequação de espaços físicos e 

aquisição de recursos pedagógicos. Nesta pesquisa, a reflexão sobre as experiências das 

professoras na relação professor-aluno com o estudante com deficiência intelectual, me move 

em direção a esse fenômeno. Geralmente, o que movimenta o pesquisador é o envolvimento 

com os participantes da pesquisa e os espaços experimentados por ele, eis a razão e 

explicação para minha implicação com o estudo. Eu lidava diariamente, profissionalmente e 

diretamente com esses indivíduos.  



56 

 

Quando ingressei no mestrado em 2013.1, tinha em vista que os participantes da minha 

pesquisa seriam os estudantes com deficiência intelectual matriculados nas salas de recursos 

multifuncionais para compreender suas concepções sobre a educação escolar recebida nas 

escolas municipais de Ipirá/Ba. A escolha por essa deficiência se deu a partir dos dados 

demográficos e escolares apresentados no município, Esses dados evidenciaram uma 

expressividade dessa deficiência especificamente nas salas de recursos multifuncionais, onde 

representam quase uma totalidade dos alunos matriculados e frequentes. Dos 29 que 

frequentam estas salas no município, 21 são estudantes com deficiência intelectual. Ao longo 

do tempo, percebemos que diante dos diferentes níveis da deficiência e do comprometimento 

moderado a severo de alguns dos alunos matriculados, talvez não fosse possível a explanação 

de uma concepção a respeito do tema por estes estudantes. 

Deste modo, mudamos o percurso da pesquisa para investigar e conhecer as 

experiências de professoras e professores do AEE e das cuidadoras, aqui compreendidas como 

pessoas que se dedicam diariamente a cuidar de outrem – nesta pesquisa, as mães de pessoas 

com deficiência intelectual. Apesar de reconhecer a importância de se elaborar estudos que 

evidenciem a figura dessas mães no cuidado para com as pessoas com alguma deficiência, a 

banca de qualificação em 2014.2, elucidou a extensão da discussão sobre estas diferentes 

participantes da pesquisa e a numerosa quantidade de pessoas envolvidas. Diante disso e 

assumindo a responsabilidade de tentar me aproximar ao máximo dos dados colhidos a partir 

do contato frequente com estes sujeitos, mudei a postura frente ao campo, redimensionei os 

participantes da pesquisa, passando a dialogar apenas com as professoras do AEE. Comecei a 

ouvir suas vozes, experiências vivenciadas e como estas influenciam no trato com o estudante 

com deficiência intelectual no AEE, tentando romper minha familiaridade com esse tema e 

com as pessoas, para que o fenômeno pudesse aparecer tal como ele é. Contudo, preservei 

nessa pesquisa, especificamente no capítulo 3, item 3.3 que discute sobre “Saúde, doença e 

deficiência”, algumas falas das cuidadoras, por entender que a contribuição dessas mães foi 

significativa e indispensável para a compreensão do tema.  

Como já disse, houve uma mudança estratégica que se deu por reconhecer que a banca 

de qualificação apresentou um dado importante para o encaminhamento das ações, bem como, 

diante das observações e entrevistas realizadas e da revisão das anotações resultantes dessas 

técnicas, percebi que houve variação nas interações, discussões e encaminhamentos dos temas 

de discussão, antes planejados. Essa mudança pareceu bastante apropriada por garantir a 

originalidade do fenômeno a partir da revelação das próprias concepções sobre si mesmo, e 

sobre o outro.  A técnica de sondagem subsidiou essa mudança estratégica, pois ela encorajou 
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os participantes respondentes a expandir com segurança e tranquilidade suas discussões sobre 

o tema pesquisado através da exposição de estímulos pelo entrevistador. Sobre isto, Souza 

(2012, p.30) afirma que “as sondagens de estímulos durante as exposições de escutas atentas, 

encorajando sempre o (a) entrevistado (a) a continuar desenvolvendo sua discussão [...]” e é 

imprescindível para o estabelecimento de confiança entre esses dois atores.  

Sendo assim, esta pesquisa não poderia seguir outro método de investigação, senão o 

fenomenológico. Reconheço que são muitos e diversos os procedimentos metodológicos e as 

técnicas específicas utilizadas para a realização de uma pesquisa. Em pesquisas sociais, que 

envolvem seres humanos, o que interessa ao pesquisador é a maneira como as pessoas 

espontaneamente se expressam e falam sobre si e suas ações. A metodologia fenomenológica 

tem permitido interpretações da vida social e pessoal das participantes, na medida em que elas 

trazem suas experiências de vida como suporte orientador para novas experiências com o 

estudante com deficiência intelectual. 

É característica da fenomenologia, essa abertura para modificações no percurso da 

investigação, sem aprisionamento de estruturas, objetivando descrever apenas o que se ver a 

partir de uma dialética da interpretação. Esta dialética, parte do olhar meditativo, sem pré-

conceitos, da epoché, que compreende a “suspensão de qualquer julgamento” (MARTINS E 

BICUDO, 2006). Como primeiro movimento do processo de investigação, esse olhar 

compreensivo e não julgador possibilitou-me um envolvimento direto com as professoras do 

AEE através de um diálogo sem coação e dominação, para compreender os fenômenos 

situados no seu cotidiano e buscar os significados atribuídos por essas profissionais à suas 

experiências com os estudantes com deficiência intelectual.  

Para Martins e Bicudo (2006, p. 19-20) a  

compreensão direta que se dá no campo total das experiências vividas [...] 

são essas manifestações, ou percepções, ou ainda intuições sensoriais, que 

acabam por se constituir dados da pesquisa, por meio das descrições ou 

depoimentos daquele que vivenciou essas experiências.  
 

Isto posto, consideramos a importância de lidar com as vivências, compreendendo e 

descrevendo as experiências tais como apresentadas por estas professoras. “A pesquisa 

fenomenológica, portanto, permite ao pesquisador outra relação com o objeto na qual a 

compreensão, mais que a explicação, tem lugar” (SOUZA, 2012, p. 10) 

Por isso, este estudo valoriza as experiências das professoras do AEE se apoiando 

metodologicamente num diálogo a partir da fenomenologia. Nesse sentido, o objetivo 

principal foi refletir sobre as experiências de vida das professoras do Atendimento 
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Educacional Especializado – AEE de estudantes com deficiência intelectual que frequentam 

as salas de recursos multifuncionais nas escolas municipais de Ipirá. 

É interessante pontuar que a relação que se estabeleceu com as professoras e a maneira 

como elas se expressaram e compartilharam suas experiências com a pesquisadora, coincidem 

com a singularidade da fenomenologia, cuja proposta é que o pesquisador possa se “envolver 

com sujeitos, focar a sua vida, considerando seu ser total, inclusive com o corpo e toda carga 

semântica da qual ele é provido, já que esse é passível de muitas leituras” (SOUZA, 2012, 

p.74). 

Sendo assim, mostrar aquilo que se acha presente, ir-à-coisa-mesma é uma tarefa 

cuidadosa de descrição da vida pessoal/social, portanto, requer ver o fenômeno como algo em 

potencial para uma possível compreensão da experiência das participantes dessa pesquisa, que 

existe antes de qualquer pensamento formal. Diante dessa consideração, é salutar destacar a 

relevância da observação e entrevista centrada na pessoa, entendida aqui, como uma 

modalidade adequada a esta pesquisa. Sobre isto, Souza (2012, p.14) esclarece que a técnica 

de observação e entrevista centrada na pessoa “pressupõe a oportunidade de orientar o 

desenvolvimento de ações que ativem a individuação do entrevistado no ato de responder aos 

questionamentos, criando condições facilitadoras para a realização do evento”. Esta se 

apresenta como uma possibilidade de diminuição de tensões e dúvidas que costumeiramente 

constituem os encontros entre pesquisador e pesquisado. A escolha por essa técnica se dá, por 

compreender que ela possibilita a participação das professoras como protagonistas do curso 

de sua própria vida.    

Essa participação e demonstração da individualidade das professoras do AEE se deu a 

partir de encontros em grupo e individualmente e foram realizados em dias, horários e locais 

definidos por elas, sem rigor por parte da pesquisadora. A duração desses encontros era 

determinada pelo tempo do diálogo que dependia da motivação, características e 

disponibilidade das participantes. Algumas mais tímidas, outras mais falantes, algumas 

disponíveis para aquele momento, outras com menos disponibilidade de tempo.  

Assim, para compreender o que essas mulheres revelavam como experiências com o 

estudante com deficiência intelectual, os encontros foram realizados na ordem que se segue. O 

primeiro foi em grupo, em cada uma das escolas que possuem as salas de recursos 

multifuncionais pesquisadas, e objetivou apresentar para as professoras do AEE, diretoras 

escolares e professoras das salas de aula comum, a proposta do estudo, além de visitar e 

observar as escolas, colher as assinaturas de autorização para a pesquisa. Os demais encontros 

foram planejados para ocorrerem de forma individual, por considerar que este formato 
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corrobora para a compreensão das singularidades, características e comportamentos no ato de 

observar e entrevistar e ocorreram em diferentes espaços: na sala de professores de uma 

escola municipal não participante da pesquisa, nas salas de recursos multifuncionais onde as 

professoras fazem o atendimento, em uma sala da Secretaria Municipal da Educação de Ipirá, 

e na casa de algumas das participantes. Porém, os dois últimos, pela condição do espaço e da 

organização do encontro, foram realizados em grupo sem diminuir a qualidade das discussões.  

Apesar da excelente relação já estabelecida entre a pesquisadora e as professoras 

participantes, alguns obstáculos foram encontrados durante o percurso de diálogo com elas. O 

primeiro foi a demora do Comitê de Ética da UNEB validar o projeto de pesquisa e liberar o 

trabalho de campo. Esse comitê não retomou contato com a pesquisadora, para autorizar o 

início do trabalho, mesmo assim, junto à orientadora da pesquisa, decidimos iniciar o trabalho 

in lócus. Além disso, no início de 2014, uma das professoras se afastou da função na SRM 

pelo direito à licença maternidade. Em respeito a essa condição, a pesquisadora voltou a 

estabelecer o contato apenas no quarto mês de licença. Esta foi muito receptiva e demonstrou 

interesse em reestabelecer o contato, atualizando-se das ações já realizadas com o grupo. Em 

seguida, uma segunda professora foi afastada da sua função no AEE por decisão da secretaria 

de educação, por não fazer parte do quadro efetivo da prefeitura municipal de Ipirá, se 

distanciando ao mesmo tempo da pesquisa. Apenas no início de 2015 conseguimos 

reestabelecer o contato através de mensagens por telefone. Também nesse período, uma 

terceira professora se afastou pelo mesmo motivo da primeira, licença maternidade. A 

pesquisadora manteve contato com esta última por telefone, respeitando seu momento 

pessoal.  

Diante do descrito e apesar da existência de outras dificuldades para garantia de todos 

os encontros planejados como fortes chuvas, falecimento de um tio muito querido da 

pesquisadora, participação das professoras em cursos de formação continuada em cidades e 

em tempos diferentes, foi real o estabelecimento de uma relação de confiança, afinidade entre 

as participantes desta pesquisa e a pesquisadora e que, as informações prestadas por cada uma 

delas representaram o cerne desse estudo, mas não a essência de todas as suas experiências 

que são vastas e valiosas, não comportando aqui a exposição da grandiosidade do 

conhecimento dessas mulheres.  
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2.3 - PARTICIPANTES DA PESQUISA, CENÁRIOS E PROCEDIMENTOS. 

 

A escolha das participantes da pesquisa se deu a partir de dois critérios: ser professora 

da sala de recursos multifuncionais em Ipirá e atender estudantes com deficiência intelectual. 

Neste trabalho, privilegio as experiências dessas mulheres na relação professor-aluno com 

crianças com deficiência intelectual por ter sido com base nos dados do censo demográfico e 

censo escolar do município a deficiência que se apresentou com um número muito expressivo 

- 21 dos 29 estudantes atendidos na SRM.  

Para efeito deste estudo foi estabelecido o contato com cinco professoras, esse 

contingente representa o número total de professoras do AEE existentes no município, todas 

elas mulheres e noticiadas aqui, utilizando nomes de pássaros brasileiros, sugeridos pela 

pesquisadora, analisados e aprovados pelas participantes, com o intuito de preservar suas 

identidades. O mesmo recurso foi aplicado às crianças e outros agentes sociais citados nas 

entrevistas. Desse modo, seguem todas as pessoas citadas na pesquisa nomeadas como 

pássaros.  

Professoras do AEE:  

1. Harpia 

2. Andorinha 

3. Ararajuba 

4. Rendeira 

5. Maria-mirim 

 

Crianças atendidas no AEE e citadas nas entrevistas: 

1. Faigão  

2. Cauré  

3. Tuim  

6. Mariquita  

4. Asa-branca 

 

Médicos: 

1. Maguari  

7. Tuiuiú  

 

Cuidadoras:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria-mirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mariquita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tuiuiú
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8. Curicaca 

9. Águia-pescadora  

 

Harpia tem 31 anos, mulher, mãe, pedagoga, especialista em Educação Infantil, em 

Psicopedagogia Institucional e Clínica e, em Atendimento Educacional Especializado. 

Trabalha há nove anos na escola pesquisada e há 2 anos e 8 meses na SRM.  

“Apesar de eu ter parentes com deficiência, isso nunca me despertou, 

né? Que na minha família eu tenho dois tios que tem deficiência, mais 

assim, o que veio me despertar, o que me motivou na verdade foi o 

olhar do outro com o meu trabalho. Que na época a gestora da escola 

viu um trabalho que realizei com uma menina com síndrome de 

Down, que eu consegui alfabetizar essa menina”.   

 

Andorinha tem 41 anos, mulher, casada, mãe de um casal de filhos. É especialista em 

Psicopedagogia clínica e institucional. Trabalha há oito anos na escola e dois na SRM da 

mesma escola. “O que me motivou mais foi uma aluna (silêncio) ela tinha síndrome de Down, 

quando comecei ensinar lá, encontrei essa aluna, não sabia como fazer, como trabalhar, 

perguntava sempre a minha professora da graduação, ela me ajudava [...]” 

Ararajuba tem 48 anos, mulher, solteira, mãe de três filhos sendo duas meninas e um 

menino, este tem deficiência intelectual decorrente de uma síndrome rara. Ela é filósofa, pós-

graduada em Filosofia e Contemporaneidade e está em conclusão da especialização em 

Educação Especial. Trabalha na escola há três anos, o mesmo período de atuação na SRM.  

“O que me motivou foi... o convívio com meu filho que é deficiente 

intelectual e sim, com assim, com a convivência com ele, ai eu fui 

pesquisando, fui estudando por conta própria mesmo, e via, sentia a 

necessidade de pesquisar e mais estudo”. 

 

Rendeira tem 44 anos, mulher, solteira, mãe de duas filhas. É pedagoga e especialista 

em AEE. Atualmente cursa Educação Física. Trabalha na escola há três anos, o mesmo 

período de atuação na SRM.  

“O que me motivou estudar sobre essa área foi minha sobrinha [...] 

ela é uma menina que tem problema de audição, uma deficiência 

auditiva, aí aquilo, eu me incomodava muito com as dificuldades que 

ela tinha na escola, então aquilo me motivou estudar pra eu poder 

fazer algo que muitas, que ela não teve oportunidade de ter na escola 

que ela estudou, porque os professores também não conheciam talvez 

o problema dela”. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Curicaca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Águia-pescadora
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Maria-Mirim tem 32 anos, mulher, casada, tem uma filha recém-nascida, é pedagoga, 

pós-graduada em Psicopedagogia clínica e institucional e em AEE. Trabalha na escola há três 

anos, o mesmo período de atuação na SRM.  

“Diante das experiências que eu tive na sala comum, né? Eu tive já, 

contato com três alunos deficientes em sala de aula comum, e um dos 

primeiros foi um aluno com deficiência intelectual, e assim, diante do 

que eu percebia e assim, dos alunos... em sala de aula somente 

passivo e me inquietou a buscar alguma coisa para poder ajudar, não 

a eles somente no momento mas com outros alunos que eu poderia ter 

contato no futuro [...] Eu tenho em minha família, né, tios, dois tios 

com deficiência intelectual e, atualmente, recentemente eu tenho uma 

prima que foi diagnosticada com baixa visão, então, diante das 

situações eu acredito que nada acontece por acaso [...]” 

 

A partir dessa seleção e organização das participantes, realizamos encontros em grupo e 

individual com cada entrevistada. Para esses encontros foram pré-definidos alguns temas e a 

maioria dos outros temas surgiram no decorrer das discussões que ampliaram essa pesquisa, 

bem como, corroboraram para validar esse trabalho. Para isso, usei como técnica de pesquisa 

questionário e entrevistas. Estas entrevistas foram autorizadas pelas respondentes através da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), foram gravadas por um 

gravador de voz digital mono e em seguida, transcritas. Elas foram realizadas a partir de 

perguntas direcionadas por um roteiro semiestruturado, realizadas nas salas de recursos 

multifuncionais onde atuam cada uma e em horários definidos por elas, como também, em 

suas residências, em uma sala da Secretaria Municipal de Educação e na sala de professores 

de uma escola, também municipal, desvinculada desta pesquisa.  

Antes de acontecer o primeiro encontro com as participantes dessa pesquisa, estabeleci 

contato por telefone e combinamos uma visita. Uma semana depois, em data e horário 

estipulados pelas esquipes escolares, visitei todas as salas de recursos multifuncionais, 

conversei com as professoras do AEE, diretoras e algumas professoras das salas comuns. 

Devo, pois, antes destacar, que foi definido um dia de visita para cada escola. Apresentei a 

proposta inicial da pesquisa, os termos de consentimento e autorização para a realização da 

mesma. As diretoras e professoras do AEE assinaram os documentos e no mesmo dia 

observei a estrutura física das escolas, conheci os materiais que compõem a sala de recursos 

multifuncionais, o agendamento dos atendimentos e a organização para a sua realização. 

Através dos relatos e dados registrados pelas professoras do AEE, fui apresentada aos alunos 

que frequentam essas salas, bem como, pude acompanhar um atendimento em cada sala.  Com 
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essas visitas e observações, intencionei organizar as discussões e questionamentos para os 

próximos encontros apenas com as professoras do atendimento educacional especializado. 

O segundo encontro ocorreu numa escola pública municipal, não participante da 

pesquisa, no turno noturno com todo grupo de professoras para conhecer a proposta da 

pesquisa de maneira mais minuciosa. Nesta noite, a escola estava em funcionamento com 

apenas uma turma de Educação de Jovens e Adultos. Reunimo-nos na sala dos professores e 

pudemos conversar tranquilamente, pois era um lugar silencioso, aconchegante e distante da 

sala de aula citada. Nestas condições, apresentei objetivos, importância da participação de 

todas elas, como seria essa participação e o desenvolvimento do estudo. Após o primeiro 

momento, individualmente, as professoras responderam um questionário (em apêndice) que 

constava de perguntas sobre informações pessoais, profissionais e familiares sobre elas e sua 

relação com as pessoas com deficiência. Esse questionário foi produzido com base num 

referencial teórico e pelo contato estabelecido nas visitas às salas de recursos em horários de 

atendimento. A partir desse questionário, emergiram temas importantes que influenciaram na 

discussão dos encontros seguintes e alguns caminhos da pesquisa. 

O terceiro encontro foi pensado após análise das respostas do questionário aplicado. O 

encontro foi realizado nas próprias salas de recursos multifuncionais e direcionado por um 

roteiro de entrevista semiestruturada, neste foi discutida a categoria de análise “experiência”, 

surgida no encontro anterior. Mais uma vez, negociamos dias e horários diferentes para cada 

entrevista. Foi perceptível o planejamento e organização das professoras para nos reunirmos, 

pois, houve o cuidado de não agendar atendimento para aquele horário, não houve 

interrupções pelos outros profissionais da escola e nem pelas crianças que estavam em aula 

nas salas comuns do ensino regular. Diante de tal tranquilidade, conversamos sobre o conceito 

de experiência e qual a relação com o trabalho junto ao estudante com deficiência intelectual 

na SRM. Neste ínterim, este conceito surge como construção de conhecimento apoiado a uma 

atitude cuidadosa consigo mesmo e com o outro que compartilha as experiências.  

Parte-se para o quarto encontro mediado também por um roteiro de entrevista 

semiestruturada para conversarmos sobre o cuidado e como ele está imbrincado nas ações 

pedagógicas e pessoais para com o estudante com deficiência intelectual, tendo como espaço 

de encontro, definido pelas professoras do AEE, uma sala da secretaria municipal de educação 

de Ipirá. Este encontro foi caracterizado por limitação temporal para as discussões, já que a 

sala tinha horário definido para ser devolvida, como também, pela falta de comodidade e 

silêncio, por se tratar de um ambiente onde o fluxo de pessoas é intenso. Neste caso, 

concluímos que não haveria possibilidade de contemplar todas as entrevistas se estas fossem 
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individuais, sendo assim, decidimos realizá-las em grupo. Mesmo assim, foi possível 

concluirmos as discussões e reflexões acerca do tema e expandir para a categoria “corpo”. 

Esse tema foi abordado nesse mesmo encontro, pois percebi a relevância dele na vida e na 

função dessas professoras através das suas falas e ênfase no uso da palavra.  

O quinto encontro não havia sido planejado. Ocorreu num período em que a 

pesquisadora esteve na cidade com outros propósitos e, encontrando-se por acaso com 

algumas das participantes, conseguiu reuni-las e continuar a discussão sobre experiência, 

cuidado e corpo. O quinto e último encontro, se deu na residência de uma das professoras, por 

definição delas, durante a noite. Notou-se que a casa estava reservada para o grupo, pois não 

havia nenhum familiar. O silêncio, a tranquilidade e aconchego do espaço contribuíram para 

que a conversa fluísse de maneira incrível. Demos continuidade aos temas “cuidado”, 

“experiência” e “corpo” e partir deles, falamos sobre “saúde, doença e deficiência”. Como 

todos os outros temas antes discutidos, esse não foi diferente. As professoras demonstram 

através das falas, a presença de cada um deles no cotidiano da SRM. No total, foram 

realizadas 21 entrevistas com duração de uma hora aproximadamente. No entanto, devo 

salientar, que nos dois últimos encontros, a professora identificada aqui como Ararajuba, não 

participou por não conseguirmos comunica-la sobre o encontro.  

Conforme foi visto, os tópicos abordados em um encontro e os aspectos mais relevantes 

apresentados pelas professoras mediavam e auxiliavam na organização do roteiro da 

entrevista para o encontro seguinte. E assim, a cada novo encontro, com o aparecimento do 

fenômeno, a organização dos roteiros semiestruturados das entrevistas era garantida com base 

nas técnicas de sondagem que propiciavam adaptações apropriadas à pesquisa e às 

participantes. É necessário esclarecer, que todos os temas discutidos e que fazem parte do 

próximo capítulo como categorias de análise, nasceram nos encontros com o grupo. 

Com o interesse de envolver as entrevistadas e fazê-las pertencentes histórico e 

socialmente da pesquisa, as entrevistas foram organizadas e as perguntas revisadas 

constantemente para torná-las mais próximas das interlocutoras e agradáveis de serem 

respondidas. Para tanto, reafirma-se a importância de colocar em suspensão todo e qualquer 

conhecimento que impossibilite de mostrar o real vivido e experimentado por elas para então, 

revelar-se as próprias concepções e alcançar certas dimensões do self.   

Depois de colher todas as informações através de falas gravadas, transcrições, 

questionários e anotações de campo, deparei-me com uma montanha de dados a serem 

observados, estudados e analisados separadamente. Escolher o que é relevante se 

aproximando dos fenômenos através da análise de dados é desafiador para uma pesquisadora 
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iniciante e inexperiente. Tudo isso requer uma grande reserva de tempo, paciência e atenção, 

além de uma gravação e transcrição cuidadosa que envolve além da “atribuição de turnos” 

(BAUER, 2013), ou seja, identificação dos participantes com relação a quem disse o quê, 

também, uma apreciação demorada com análise e reflexão sobre as pausas, interrupções e 

sobreposições nas falas. Sobre isto, Bauer (2013, p.275) recorda ainda que é importante a 

realização de uma transcrição completa das conversações para garantir a inclusão do “clímax, 

sonoridade, ritmo, respirações audíveis e cronometragem”.  

A partir dessa análise de dados, explorei os tipos de categorias pressupostas pelas 

participantes e os achados foram surpreendentes. A organização da pesquisa foi revista e 

reestruturada conforme os fenômenos eram encontrados a cada encontro. Os padrões de temas 

suscitados e ampliados pelas participantes proveu um caminho para definir e analisar as 

categorias de análise desse estudo “descobrindo o que eles tomam como sendo relevantes a 

essas categorias, fornecendo uma explicação explícita para aquilo que poderia, de outro modo, 

ser deixado às vagas intuições do analista” (BAUER, 2013, p.287). Certamente, ainda que 

toda atenção fosse dedicada pela pesquisadora, situações diversas e adversas durante as 

entrevistas poderiam impedir uma apurada interpretação das informações prestadas e o 

reconhecimento dos fenômenos.   

Interessante pontuar, que as práticas metodológicas utilizadas nesta pesquisa intentaram 

se aproximar dos fenômenos revelados nos encontros, ao mesmo tempo em que reconhece 

que a exploração dos mesmos poderiam ser melhor e mais aprofundadas, porém, limitadas 

pelo curto período da pesquisa, mais especificamente, pela tardia liberação do Comitê de 

Ética da UNEB para o trabalho de campo e pela distância espacial entre campo e pesquisadora 

já que encontravam-se em cidades diferentes. Todavia, o rigor da pesquisa fenomenológica e 

da sua natureza descritiva que exige lidar com o que é significativa, a essência e, com o que 

aparece distante da influência dos pré-conceitos, possibilitou, através dos relatos e partilha de 

conhecimentos, compreender as experiências das professoras no mundo vivido com o 

estudante com deficiência intelectual. E são essas experiências que compõem o capítulo a 

seguir.  
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3. EXPERIÊNCIAS COM O ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: 

UM DIÁLOGO COM AS PROFESSORAS DO AEE. 

 

Neste capítulo intitulado “Experiências com o estudante com deficiência intelectual: um 

diálogo com as professoras do AEE”, abordo as percepções das professoras participantes 

desta pesquisa sobre diversos conceitos relacionados às suas experiências no trato com o 

estudante com DI. Esse estudo se faz pertinente na perspectiva social por compreender que as 

pessoas se envolvem no mundo através de encontros sociais, esses encontros geram 

experiência e esta, oportuniza a interpretação do mundo. As experiências de vida, provocadas 

pelas sensações derivadas das relações humanas, explicam as suas maneiras de sentir o 

mundo. Sendo assim, os diálogos, a partilha de ideias ocorre segundo as interpretações 

pessoais sobre a existência do ser no mundo.  

Como a experiência possibilita o desenvolvimento de concepções que agenciam as 

interações entre diferentes sujeitos, ao se tratar de professoras do AEE, essas concepções 

trazem implicações para sua prática nas salas de recursos multifuncionais com os alunos com 

DI, deste modo, a partir desse enfoque pessoal e de sua formação conceitual que analiso os 

conceitos apresentados por estas profissionais.  

Para esse estudo, utilizei como ponto de partida as entrevistas gravadas e transcritas 

realizadas com as professoras do AEE e os registros das observações durante os encontros. 

Foi a partir da leitura e reflexão dos vários depoimentos das participantes que almejei 

responder à questão norteadora dessa pesquisa: Como as professoras do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) revelam suas experiências com o estudante com deficiência 

intelectual que frequentam as salas de recursos multifuncionais nas escolas municipais de 

Ipirá, na relação professor-aluno? 

Como resposta a essa questão, surgiram as categorias que serão apresentadas nesse 

capítulo. O tema experiência emergiu durante o primeiro encontro com o grupo, quando 

apresentei a proposta inicial do estudo, e elas sinalizaram que suas experiências com o 

deficiente intelectual às modificou, e esse estoque de experiência as tornou mais humanas. Os 

outros conceitos a serem tratados também foram evidenciados nas discussões – em grupo e 

individuais - e são comuns a todas as professoras. As concepções delas são de que existe uma 

relação entre corpo, deficiência, saúde, doença e cuidado como categorias indissociáveis. 

Saliento que o tema saúde surge com mais ênfase e riqueza de detalhes, nos encontros com as 

mães/cuidadoras dos estudantes com DI, participantes iniciais dessa pesquisa, e será a partir 

de suas concepções, que tratarei esse tema. 
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Isto posto, tentarei falar com justeza sobre esses conceitos, apresentando estudos 

relacionados aos temas, evidenciando os aspectos conceituais necessários para compreender 

as experiências de vida dessas educadoras.  

 

 

 3.1. A EXPERIÊNCIA COMO SUPORTE PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO. 

 

Iniciemos essa discussão com a palavra experiência. Pode-se dizer que experiência em 

português signifique o que nos sucede, nos acontece, nos afeta, nos toca. Experiência acontece 

sempre junto com o outro e está relacionada ao ato de conhecer, ou seja, é na experiência que 

conhecemos. Nesse sentido, ao evidenciar uma pesquisa voltada para a educação, é relevante 

conhecer os debates que elaboram e reelaboram os conceitos sobre a experiência. Ideias 

distintas discutem e corroboram para a compreensão desse assunto a partir de diferentes 

concepções que nos permitem perceber a acuidade analítica do tema. 

Na linguagem do senso comum, às vezes o conceito de experiência é utilizado como 

sinônimo de vivência. Há, no entanto que considerar que um conceito não substitui o outro e 

nem o invalida. Vivência é o tempo presente, antecede e gera a experiência. Em contrapartida, 

a experiência é práxis, representação, é reflexiva. Numa experiência cabem várias vivências 

ou perspectivas vivenciais. De maneira mais específica, a etimologia da palavra vivência 

corresponde em grego a viventia, que significa ‘o fato de ter vida’. A fenomenologia nos 

indica que a todo instante de nossa vida estamos ativando vivências, isso porque, estas se dão 

de maneira processual e permanecem em movimento contínuo.  

Como descrito por Bello (2006) em “Fenomenologia e ciências humanas: implicações 

éticas”, Husserl define esse campo das vivências reportando-se a atos psíquicos próprios da 

estrutura humana, como o pensamento, a lembrança e a percepção. 

 
Maria-Mirim: A vida vai nos mostrando ao longo das vivências que temos 

grandes desafios na nossa trajetória de vida, seja ela no âmbito profissional 

e pessoal. Mostra que cada experiência de vida nos coloca frente a novas 

descobertas e novas lutas. E acima de tudo, nos põe fortes para viver novos 

momentos, travar e vencer novas batalhas que nos levarão ao sucesso 

profissional. 
 

Dessa tomada de consciência, chega-se às esferas constitutivas do ser humano, e então, 

ocorrem as experiências. Em geral, esse conceito é referido como um tipo de conhecimento, 



68 

 

produto da relação dos sujeitos com o fato vivido, em tese, o conceito de experiência vai, 

além disso, por conseguinte, principio uma exposição sobre o tema aliado aos achados dessa 

pesquisa. É concebível que há um desdobramento das discussões e estas se estendem a três 

definições do ponto de vista de Caetano (2013). Inicialmente, o conceito de experiência é 

tratado inserindo-o na classificação de fatos determinados pelo sentido, ligados às sensações, 

mas, no entanto, quando há o conflito com a realidade este desenrola numa produção de 

impactos sensoriais, causador de estranhamento, de confusão sensorial pela inexistência de 

reflexividade e verbalização sobre os acontecimentos e as coisas (AQUINO, 1989 apud 

CAETANO, 2013).  

A experiência também é definida, sob uma segunda perspectiva, que a anuncia como 

ação planejada, trazendo a partir disso, a ideia de controle dos resultados de um experimento 

(LARROSSA, 2002). Fica, pois, claro que, a experiência nessa perspectiva, é calculada, 

controlada pelo pensamento racional, esquematizada por ações propositadas, relacionada com 

algo que se experimenta, válidas como possibilidade de verdade associada ao sujeito da 

experiência. Sobre este último, Larrosa (2002) o caracteriza como um espaço onde os 

acontecimentos têm lugar, ou mesmo, um ‘território de passagem’, e se define por expor-se, 

deixar vestígios e marcas pela receptividade e disponibilidade. 

Por outro lado, com base em um terceiro ponto de vista, experiência nos remete à 

produção de conhecimento, reflexão, virtude formadora. Na direção dessa pesquisa, a terceira 

perspectiva posta-se como prioridade de discussão e evidencia a concepção das professoras do 

AEE e ação das mesmas, em seus atendimentos aos alunos com deficiência intelectual. 

Caetano (2013, p. 28) explicita seus pressupostos com base nos ensinamentos de Dewey 

(2010) e nos esclarece que a experiência pode ser compreendida “como aquilo que podemos 

chamar de campo aberto para a continuidade da existência no mundo” numa sucessão de 

vivências educativas que promovem o desenvolvimento pessoal e coletivo. Por compreendê-la 

como educativa, fonte de conhecimento e, portanto, colaboradora para formação pessoal, 

priorizamos aqui a extensão dessa discussão por se relacionar diretamente com objetivo da 

educação e, do atendimento educacional especializado. 

 

Harpia: Ao lecionar em 2008, tive uma experiência marcante na minha vida 

de desafios e anseios, recebi uma aluna de Síndrome de Down, na rede 

pública, houve momentos que fiquei extremamente impotente por não saber 

lidar com a situação, mas as inquietações que existia dentro de mim foi 

além, procurei pesquisar e estudar novas estratégias de ensino na minha 

prática pedagógica, para desenvolver com essa criança para que a mesma 
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estivesse incluída no processo de aprendizagem com seus colegas de turma, 

escola e comunidade. 

 

Maria-Mirim: Ao longo dessa trajetória também tive experiências em sala 

de aula comum com crianças que apresentavam deficiência física e 

intelectual. No princípio foi muito angustiante, pois enquanto professora me 

sentia despreparada para fazer com que o conhecimento chegasse as essas 

crianças e fossem consolidados em aprendizagem, mas mesmo não tendo o 

conhecimento acadêmico naquele momento, eu me sentia comprometida e 

responsável em busca de caminhos que me mostrasse como poderia 

colaborar para potencializar as capacidades daquelas crianças. Foram 

muitas tentativas em experimentar formas adaptadas para fazer com que o 

conhecimento chegasse a essas crianças. 
 

Esses depoimentos nos revelam a importância das experiências como fonte de 

aprendizagem humana. Ao se depararem com a revelação do fenômeno, essas professoras 

foram em busca do conhecimento sobre os fatos numa relação apreciativa dos mesmos para 

compreendê-lo e, portanto, aprender a se relacionar. Sobre isto, Merleau-Ponty (2011, p. 4), 

afirma que “eu não poderia apreender nenhuma coisa como existente se primeiramente eu não 

me experimentasse existente no ato de apreendê-la”. 

O AEE busca prioritariamente garantir o acesso, a participação e a aprendizagem aos 

estudantes com deficiências a partir da identificação, elaboração e organização de recursos 

pedagógicos e de acessibilidade. É concebido, portanto, como um rico espaço de produção de 

aprendizagens significativas por meio da experiência. Mas esse trabalho conduzido pelo real 

vivido depende da compreensão pessoal do estudante e do professor, como também de todo o 

contexto social sobre essa práxis educativa. A variação do entendimento dessa prática pode 

propiciar uma convergência e/ou divergência de visões e a partir disso, causar conflitos, 

desencadeando um sistema de aflições para todos os envolvidos nesse processo.  

As professoras relataram suas experiências de aflição com base na prática educativa no 

AEE:  

Rendeira: A questão da parceria com outros profissionais que nós não 

temos [...] Nós não temos. Precisamos de um fono, não temos, precisamos 

de um neuro, às vezes o aluno não tem um laudo, a gente percebe que o 

aluno tem, mais que pra trabalhar precisa de ... 

 

Harpia: Reconhecimento do trabalho [...] Atuando em 2012 como 

professora de AEE, os professores do município e dentro da mesma escola 

não conhecendo a proposta da sala de recursos começaram a lançar olhares 

e a repreender a modalidade de ensino. 

 

Maria-Mirim: No princípio do trabalho diversos olhares preconceituosos 

foram lançados sobre o trabalho desenvolvido na Sala de Recursos, pois 

diziam que “era um trabalho simples, sem muito o que fazer” além de 
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muitas barreiras administrativas e de infraestrutura da escola que 

trabalhava.  

 

Andorinha: É importante mencionar que há educadores da sala comum que 

não acreditam no desenvolvimento dos educandos com NEEs, contudo, não 

perco a esperança que um dia esses educadores irão ter um olhar 

diferenciado, para com essas crianças. 
 

Sobre o conceito de aflição, entende-se tudo aquilo que angustia o ser humano. A 

aflição pode ser compartilhada ou não, depende de quem a experimenta e como este controla 

essa aflição, de outro modo, depende do sistema de controle de aflição utilizado pelas pessoas 

para lidar com elas. Histórias de aflição se remetem ao sofrimento, angústias, infelicidade, 

preocupação, dores, decepções, frustrações derivadas de doenças, deficiências, relações 

econômicas e sociais mal sucedidas. É pertinente refletirmos sobre os controles de aflições 

utilizados pelos sujeitos envolvidos nesse sistema, para compreendermos suas 

(re)interpretações das experiências vividas, num (re)fazer de aprendizagens qualitativas.  

As experiências levantadas através dos dados desta pesquisa nos apresenta como as 

professoras do AEE controlam e contornam essas aflições, sem que elas interfiram no 

desenvolvimento do trabalho com o estudante com DI, nem na confiança e potencial dessa 

atividade. Quanto à falta de credibilidade mencionada nos depoimentos anteriores, elas 

apresentam o método utilizado para lidar com essas aflições:  

 

Maria-Mirim: Contudo, enfrentei os problemas apresentados de sorriso no 

rosto e fui aos poucos mostrando para os professores, o gestor e 

funcionários da escola o quanto o trabalho da Sala de Recursos é 

importante e que demanda trabalho, planejamento e estudo constante. 

 

Harpia: Mediante as ações e desafios enfrentados foram iniciados os 

atendimentos e a experiência descrita na SRM-Atendimento Educacional 

Especializado foi significativamente importante para minha formação 

enquanto profissional e ser humano.  

 

Andorinha: Procuro estar sempre em contato com os familiares dos 

educandos, como também os educadores da sala comum para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento do educando, 

respeitando seus limites e potencialidades e a sua interação no grupo, 

visando promover a inclusão. 
 

A interpretação do mundo vivido como fonte de conhecimento é também um processo 

educativo. As declarações supracitadas retomam o acontecido em suas vidas enquanto 

professoras do AEE e a relação com o grupo social envolvido nessa conjuntura educacional “e 

o transforma em algo novo, mais sólido, mais amadurecido, a saber, é o acumulo de novas 
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experiências que permite que o conhecimento do mundo, mesmo que cada uma delas seja 

única no tempo e no espaço.” (CAETANO, 2013, p. 29). Em uma perspectiva 

fenomenológica, esse campo de experiências provoca uma reflexividade sobre o mundo 

vivido e incide sobre a qualidade das experiências, estimulando a compreensão do que é o 

viver no mundo de aprendizagem. 

 

Andorinha: Essa experiência é maravilhosa! Me fez crescer como 

educadora e sobretudo como pessoa. Hoje posso deixar aqui registrado o 

meu encantamento pela sala de Recursos Multifuncionais, pois é nela que a 

cada dia observo o meu avanço e melhoria como pessoa, como também 

profissional, é nesse ambiente que estou aprendendo que o meu mundo foi e 

é construído com e através do mundo dos outros.  

 

Harpia: A cada atendimento realizado é uma nova descoberta para o aluno 

como também para mim como professora do AEE.  

 

Maria-Mirim: A importância de ver o ser humano de maneira diferente, é 

que transforma nosso olhar. A gente fica mais sensível e, não é sensível de 

chorona e ter pena, é sensível de se fortalecer, de perceber com mais 

facilidade as coisas ... 

 

Rendeira: E de ser até mais fortes em algumas dificuldades em nossa vida. A 

sensibilidade transforma a gente em mais forte na nossa vida, até pessoal. A 

gente se fortalece naquilo. Ajuda! [...] A experiência é muito boa, né? 

Questão de como humana, ser humano. A gente tá assim, a cada passo que o 

aluno dá de evolução é uma coisa boa, é uma, é uma vitória. 

 

 

Nesse tocante, Dewey (2010, p. 48 apud CAETANO, 2013, p. 31) sinaliza que  

 

em certo sentido, toda experiência deveria fazer algo para preparar uma 

pessoa para experiências posteriores de qualidade mais ampla e mais 

profunda. Esse é o sentido próprio de crescimento, continuidade, 

reconstrução da experiência.  

 

A experiência com o fenômeno é a fonte de conhecimento sobre o mesmo, o qual se 

apresenta e orienta a vida e ações dessas professoras propiciando um bem estar, articulando ao 

mundo da vida às escolas enquanto espaços de construção e sistematização de saberes. 

A ideia de experiência educativa relaciona-se com a maneira de estar no mundo e esta, 

por sua vez, está pautada na experiência perceptiva, que é uma experiência corporal. Este 

corpo sentido em sua totalidade e de maneira impessoal permite nos situarmos no mundo 

enquanto seres em situação. Esta pesquisa se faz com esse corpo, um vetor de experiências 

sensíveis e formadoras.   
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3.2. CORPO - "O VEÍCULO DO SER-NO-MUNDO24" 

 

Para compreender as experiências das professoras do AEE e sua relação com os 

estudantes com deficiência intelectual faz-se necessário, inicialmente, buscar conhecer a 

concepção de corpo para cada uma delas, bem como, as contribuições desta concepção para o 

trabalho nas salas de recursos multifuncionais, conforme foi visto na discussão anterior. Com 

esse objetivo, esta pesquisa apoiou-se na fenomenologia, por considerar que ela tem por tarefa 

revelar o mistério do mundo e da razão, recolocando as essências na existência. Para tanto, 

torna-se necessário desenvolver um olhar fenomenológico, o qual se concebe através do corpo 

num encontro dos sentidos, das percepções e da consciência. 

Tendo em vista uma dinâmica entre as leituras dos dados encontrados no campo e a 

literatura a eles relacionada, usamos como referência as ideias de Merleau-Ponty, por 

entender que este estudioso, a partir da sua teoria, é quem mais nos leva à reflexão veemente 

sobre a temática aqui trabalhada. Ele nos proporciona o reconhecimento da importância de 

pensarmos sobre a essência das coisas, sobre o retorno às coisas mesmas, isto é, voltar-se para 

este mundo prévio a todo conhecimento, sob a perspectiva de que, procurar as essências 

existenciais é regressar aos fenômenos. Aqui, a fenomenologia da percepção proposta por 

Merleau-Ponty, está atenta às sensações, a atitude corpórea, à história da própria vida, aos 

significados dos fenômenos, à inserção do homem na realidade da existência. Para ele, o 

fenômeno da existência aparece a partir da experiência sensorial, ou seja, através do corpo e 

dos sentidos.  

Segundo o dicionário, a percepção é: “ato ou efeito de perceber”, que por sua vez seria 

compreender, entender; adquirir conhecimento por meio de, por meio dos sentidos; ver ao 

longe.  Na opinião de Merleau-Ponty (2011, p.6) “a percepção não é uma ciência do mundo, 

não é nem mesmo um ato, uma tomada deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se 

destacam e ela é pressuposta por eles.” Nós nos posicionamos, nos relacionamos, pensamos, 

percebemos, sentimos, compreendemos a nós mesmos e o mundo que nos cerca a partir da 

percepção. É a partir do corpo que se percebe, sendo assim, o sujeito da percepção é o corpo. 

Ela se faz com o corpo através da sua existência em um mundo que é temporal e espacial, e 

não por ele (corpo) ou apenas pela mente.  

                                                             
24

   Termo utilizado por Maurice Merleau-Ponty, em Fenomenologia da Percepção (2011), como definição 

de corpo. Merleau-Ponty, filósofo e psicólogo, seguidor de Husserl, fez com sua obra “Fenomenologia da 

Percepção” uma crítica ao intelectualismo e ao positivismo ao colocar o existir humano como alvo e o 

pensamento em um existir preliminar. 
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Mediante esse estudo fenomenológico, a compreensão sobre o corpo ultrapassa os 

horizontes do físico, do psíquico e do intelectual, pois representa também, um local de 

registro de uma história de vida. Ao tomar como referência as experiências de vida das 

professoras do atendimento educacional especializado com estudantes com deficiência 

intelectual, devemos pensar o quanto valoroso é o estudo sobre corpo a partir da concepção de 

Merleau-Ponty. O eu existe no mundo pelo corpo, é através desta existência que, com o corpo, 

percebemos o mundo. Do ponto de vista de Merleau-Ponty (2011, p. 122) o corpo “é o 

veículo de ser no mundo, e ter um corpo é, para o ser vivo juntar-se a um meio definido, 

confundir-se com certos projetos, e empenhar-se neles”. Nessa direção, o corpo é instrumento 

de aprendizagem de tudo, é pura experiência.  

Assim, para entender as experiências dessas professoras, é mister falar sobre o corpo 

expressivo e reflexivo. Nóbrega (2008, 146), esclarece que o corpo é “uma estrutura viva e 

experiencial, em que o externo e o interno, o biológico e o fenomenológico se comunicam”. A 

esse respeito, Souza (2012, p.24) e a partir de ideias de Merleau-Ponty, completa esse 

pensamento, afirmando que “o self /corpo não é uma justaposição de órgãos, mas uma posse 

indivisa proporcionado por um esquema corporal onde cada membro está ligado pelo 

“desígnio” global, desta forma o self /corpo é uma unidade espacial, temporal e 

intersensorial”.  

As participantes dessa pesquisa expressam uma concepção de corpo que vai sendo 

construída e reconstruída a todo o momento. Por meio de suas afirmativas, elas evidenciam 

não ter concentrado às partes do corpo o cerne desse debate, desviando-o para o ser humano e 

sua existência. Elas pontuam que:  

 

Andorinha: Entendo que corpo é um conjunto de peças que trabalham em 

harmonia uma com a outra. E sua função é o seu desenvolvimento e a 

manutenção da vida. 

 

Maria-Mirim: Corpo é um conjunto de partes que formam um organismo e 

que desenvolvem diferentes funções psíquicas.  

 

Harpia: Corpo é o primeiro objeto que o ser percebe por meio de suas 

satisfações, de suas dores, sensações visuais e auditivas. Funciona de 

maneira integrada e harmoniosa com todas as partes que compõem. 

 

 

Afastar-se da ideia de corpo objeto, e aproximar-se do corpo que é meu corpo pessoal, é 

compreendê-lo como “veículo do ser-no-mundo”. À medida que o sujeito conhece o corpo 

próprio e o relaciona na existência, ele consegue engajar-se no mundo natural, orgânico e 
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social situado no tempo e no espaço. A discussão de corpo-próprio direciona Merleau-Ponty, 

à ideia de sujeito encarnado. A percepção fundada a partir dessa experiência, correlaciona o 

tempo, o outro, a afetividade, o próprio corpo, a cultura e as relações sociais. Ou seja, este 

sujeito encarnado é aquele que olha, sente, vive, se relaciona e compreende o outro.  

 “Meu corpo é também aquilo que me abre ao mundo e nele me põe em situação” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 228). No contexto do nosso trabalho reconhecemos que, de 

forma concatenada, o mundo exterior se projeta no corpo através da relação próxima do 

professor com o estudante com DI, e o contrário, numa relação de reciprocidade. Por isso, há, 

no entanto que se considerar a inoperância de fachadas ao se tratar do tema deficiência no 

âmbito dessa pesquisa. Aqui, a deficiência deve ser revelada com segurança, posto que o AEE 

trabalha na perspectiva do desenvolvimento da consciência do corpo próprio pelo estudante 

com DI, através do mundo. 

 
Maria-Mirim: Como professora do AEE, quando estou atendendo algum 

aluno com DI, tento fazer com que a relação entre nós seja a mais 

harmoniosa possível. Trato com respeito e consideração. Se for uma 

criança, trato com criança. Se for adolescente, trato como adolescente, e se 

for uma pessoa adulta, trato como tal. Não superprotejo a pessoa com 

deficiência intelectual, só porque ele é deficiente. Proponho o que será 

desenvolvido no atendimento e deixo que ela e/ou ele faça ou tente fazer 

sozinha (o) tudo o que puder [...] Não subestimo a inteligência e capacidade 

que eles apresentam, pois as pessoas com deficiência intelectual levam mais 

tempo para aprender, mas podem adquirir novas habilidades intelectuais e 

sociais.  
 

Harpia: Primordialmente respeitar o ritmo da criança e propiciar- lhe 

estimulação de suas habilidades, pois o conhecimento resulta da ação e 

interação. Afeto entre os dois. 
 

Rendeira: A relação do meu corpo entre o do meu aluno com DI acontece 

naturalmente, normal, como me relaciono com outras alunos, porém com 

alguns cuidados de segurança com o aluno, em relação ao manuseio de 

alguns objetos (pontudos, tesoura, cola , etc) sempre fico atenta a questão 

de tomadas, aparelhos na SRM. 

 

Andorinha: A relação do meu corpo com o do educando com DI, se dá de 

forma interativa e harmoniosa, procurando ser sensível na escolha do 

material e da estratégia, visando contribuir para a aceitação, a 

participação, o envolvimento e a assimilação do mesmo pelas atividades.  
 

Partindo das declarações dessas professoras, a experiência corpórea está entrelaçada à 

prática pedagógica cuidadosa alicerçada pelo respeito à especificidade e limitação do outro. 

Quanto à ideia de percepção como movimento reflexivo, esta, é redimensionada e transferida 
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para o campo da percepção como um meio de aquisição do conhecimento. Constata-se 

também, que os elementos aqui utilizados para compreensão do outro, se fundam com base 

nas diferenças que as constituem, e com isso, amplia a oportunidade de reconhecer-se e 

reconhecer o outro que pensa, sente, fala e age, aproximando-se de todas as dimensões do ser 

humano.  

Ampliando essa narrativa, “considero meu corpo, que é meu ponto de vista sobre o 

mundo, como um dos objetos desse mundo” (Merleau-Ponty, 2011, p.108). A experiência 

com o corpo próprio pelo estudante com deficiência intelectual, também é revelada pelas 

professoras a partir de suas perspectivas pessoais.  

 
Harpia: - O DI se relaciona com o mundo por meio de dificuldades, de 

estruturar as suas experiências. A aquisição de capacidades perceptivo não 

terá o mesmo significado que tem para a maioria dos indivíduos da 

sociedade a que pertencem. Então tornar-se necessário estabelecer 

estratégias que permitam educar a percepção, motricidade e linguagem 

para que possam chegar a ser objetos, ou seja, possam fazer parte não 

apenas do seu ambiente mas também do seu próprio meio. 

 

Rendeira: acredito que o DI se relaciona com o mundo que o cerca de 

acordo com suas experiências, suas vivências, de acordo com suas 

potencialidades e limitações. 

 

Andorinha: O relacionamento do DI com o mundo que o cerca, vai depender 

das interação sociais que lhe é proporcionada.  

 

Maria-Mirim: O deficiente intelectual se relaciona com o mundo que o 

cerca de uma maneira muito própria, peculiar, com sua subjetividade. 

 

 

Essas afirmações contribuem para a articulação com questões tão presentes no campo da 

deficiência intelectual e na experiência de vida das professoras. No mundo nos encontramos e 

nos relacionamos, essa relação se dá à partir das vivências com outras pessoas e, somos 

influenciadas por elas pelo fato de sermos seres sociais e integrados. Nessa movimentação 

esférica, o ser humano concebe a si mesmo, o outro e o mundo. Neste ponto,  

 
o corpo é nosso meio geral de ter um mundo. Ora ele se limita a gestos 

necessários à conservação da vida e, correlativamente, põe em torno de nós 

um mundo biológico [...] em todos os planos ele exerce a mesma função, que 

é a de emprestar os movimentos instantâneos da espontaneidade um pouco 

de ação renovável e de existência independente (MERLEAU-PONTY, 2011, 

pág. 203) 

 

Outra questão surge no âmago dessa discussão, e está direcionada ao corpo de maneira 

bem específica ao aspecto biológico e social. Atesto que a fenomenologia da percepção 
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ultrapassa dicotomias, ela busca uma compreensão sensível da vida através das interconexões 

da ação corpórea humana com o mundo. No entanto, não posso subtrair dessa discussão os 

temas que emergiram durante o contato com as participantes dessa pesquisa. As professoras 

do AEE apresentaram através dos seus depoimentos, três conceitos a respeito do corpo e sua 

representação social. A compreensão sobre esses conceitos é entendida aqui, como peça chave 

de organização para o trabalho intencional do AEE. Corpo são, doente e com deficiência está 

colocado tanto no campo das possibilidades de experiências de vida dos estudantes com 

deficiência intelectual como das próprias professoras.   

 
Andorinha: Existe corpo doente e corpo são. O DI não é uma doença e sim a 

pessoa com DI possui algumas limitações, as quais se forem estimuladas, 

principalmente desde pequena as limitações será minimizadas e as vezes 

superadas. Na estética, os corpos com deficiência física são diferentes.   

 

Harpia: Corpo doente possui enfermidades. O corpo são é sadio, saudável, 

equilibrado. O DI está na classificação do corpo sadio, pois não se 

caracteriza em corpo doente, se não seria doença mental e não deficiência.  

Corpo com deficiência possui limitações em algumas áreas específicas. 

Dependendo do tipo da deficiência, limitações, estas dificuldades motoras, 

cognitivas, sócio afetivas, linguagens, percepção visuais e auditivas. Corpo 

sem deficiência é corpo que pode apresentar também algumas limitações 

não severas como um corpo com deficiência, mas o ser possui suas próprias 

limitações.  

 

Maria-Mirim: Acredito que um corpo doente é aquele que apresenta alguma 

enfermidade, uma doença curável ou não. Já um corpo são é aquele que não 

apresenta enfermidades e que suas partes funcionam harmonicamente sem 

dor, com equilíbrio. [...] um corpo que apresenta deficiência é aquele com 

limitações cognitivas, motoras, que apresenta algum tipo de necessidade, 

porém não é um corpo com incapacidades.  

 

Rendeira: Existem corpo doente e corpo são. Sendo que o corpo doente é 

aquele que apresenta alguma enfermidade fisiológica, psicológica e um 

corpo são é um corpo sem enfermidade. O DI não é considerado um corpo 

doente, não é um doente mental não. O DI apresenta somente uma 

deficiência intelectual em uma determinada área do cérebro. Dessa forma o 

DI está na classificação do corpo são. As diferenças pode existir nas 

limitações apresentadas ou no corpo que tem uma deficiência física, 

principalmente se algum órgão foi mutilado [...]Considero o corpo do DI 

normal, com suas características individuais como aos demais, porém 

existem algumas limitações nos aspectos (cognitivos, linguísticos, motor e 

social) 

 

Saliento que não se trata aqui de uma transferência de discussão de um corpo integrado 

a um corpo fragmentado em partes separadas e dissociadas. Reitero que nesta pesquisa, a 

concepção de corpo segue a ideia fenomenológica da percepção, onde o corpo é um sistema 

sinérgico no qual todas as partes estão reunidas, “suas partes se relacionam umas às outras de 
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maneira original: elas não estão desdobradas umas ao lado das outras, mas envolvidas umas 

nas outras” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 143). Ele habita o espaço e o tempo, pois existe 

no agora como um nó de significações vivas. Dessa maneira, estendemos a discussão sobre os 

conceitos eclodidos pelas professoras, para a teorização que se segue.   

 

 

3.3. DOENÇA, SAÚDE E DEFICIÊNCIA.  

 

As discussões em torno desses conceitos apresentam uma conexão com a 

fenomenologia quando tratados na perspectiva da antropologia médica. Para a fenomenologia 

o corpo é um ser único carregado de experiências derivadas de sua existência no mundo. Para 

a antropologia médica, o “corpo humano é mais do que um simples organismo físico 

oscilando entre saúde e doença. É também um foco de um conjunto de crenças sobre seu 

significado social e psicológico, sua estrutura e seu funcionamento” (HELMAN, 1994, p. 30) 

e o estudo sobre o corpo, causas de doenças e tratamentos deve partir do estudo holístico da 

humanidade. A imagem corporal, portanto, diante das duas perspectivas estão sob o mesmo 

ponto de vista.  

Na opinião de Foster e Anderson (1980 apud Helman, 1994, p. 26)  

 

a antropologia médica é uma disciplina biocultural que trata dos aspectos 

biológicos e socioculturais do comportamento humano e, em particular, das 

formas com que tais aspectos interagem e têm interagido no curso da história 

humana, influenciando a saúde e a doença.  

 

Sendo assim, a experiência de doença, saúde e deficiência como uma forma de vida 

pessoal, social e cultural, não se distancia da proposta dessa pesquisa, posto que, ela aproxima 

o corpo experimentado pela deficiência intelectual ao corpo que se relaciona com essa 

deficiência através do AEE. Em vista disso, esta pesquisa estará apegada à antropologia 

médica como suporte fundamental para o tratamento desses conceitos. 

O conceito de doença é abrangente, pois varia entre indivíduos, grupos culturais e 

classes sociais. Cada grupo ou pessoa tem um ponto de vista díspar sobre a doença a partir de 

premissas também diferentes. Essa construção conceitual cultural se dá enquanto experiência 

de vida, experiência do adoecer, por isso a importância de abordá-lo como um meio de 

compreender como as pessoas a interpreta e se relaciona com ela. De acordo com Souza 

(2012, p. 12)  
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de uma maneira bem geral, podemos dizer que parte da literatura médica e 

mesmo da literatura sociológica especializada tem formulado os conceitos de 

doença e saúde enquanto realidades substantivas, passíveis de serem 

localizadas nos corpos e alterados mediante intervenção.  

 

A medicina ocidental ou moderna baseia-se em uma racionalidade científica passível de 

mensuração e comprovação.  Está orientada no interior do corpo como o lócus do processo 

patológico, ou seja, a pessoa doente é reduzida um síncrono de princípios fisiológicos 

anormais, desconsiderando qualquer influência dos fatos sociais, culturais, históricos. As 

proposições dessa perspectiva médica inspiraram e ainda inspira a constituição da concepção 

sobre doença de parte da população. As falas a seguir ilustram a compreensão legitimada pela 

experiência das professoras orientada pelo ponto de vista da medicina moderna.  

 

Rendeira: Doença? Doença! Doença é assim, é uma dor que você sente lá 

no corpo, pode ser em qualquer ambiente, am, é, parte do seu corpo, pode 

ser uma gastrite, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma cálculo renal, 

ou então, é uma doença que você vai ao médico, faz uns exames, diag... tem 

um diagnóstico, você vai fazer um tratamento, a, a não ser que ela seja uma 

doença incurável como um CA que você pode ser que não tenha, mesmo 

assim ainda tenta uma cura. Então, eu acho que doença, acho não, e tenho 

certeza que uma doença é um tipo assim.  
 

Maria-Mirim: Eu acredito que doença seja um estado emocional ou físico 

que esteja afetado, né? Algo que esteja afetado, dolorido, doido, e que talvez 

exista a cura ou não. 
 

Percebe-se que ao se tratar de doença, as professoras se distanciam da concepção 

anterior de um corpo integrado, a um corpo compartimentado. Ainda sobre o tema e sob a 

ótica do senso comum, a doença é entendida como uma redução da saúde que limita ou finda 

as possibilidades de realização da pessoa, dessa forma, o doente deixa de viver ou não pode 

viver e se cuidar sozinho, precisa de tratamento e cuidados específicos, não possui liberdade e 

autonomia para se relacionar com o meio em que vive. Uma das professoras discorre sobre 

esse enfoque: 

Andorinha: Doença (silêncio) pegou um pouco (risos) mais deixa eu (pausa 

longa). É, doença pra mim, é, é algo que você toma, tem algumas doenças 

que remédio serve como paliativo, né? E outros, outras que são aquelas que 

a gente conhece como incuráveis, que, você chega até a morte. Deu pra 

entender? (risos) 
 

Como foi observado, ao se tratar de doença, os grupos sociais a explica conforme seu 

campo de interesse que pode ser como um corpo objetivo ou a consciência e representação. 

Sobre esses conceitos, tomaremos como referência a Antropologia médica para nos 



79 

 

fundamentar. “A doença supõe mudança na vida da pessoa humana, uma mudança ou 

mutação que não se refere somente à estrutura somática do ser humano, mas também à sua 

integridade.” (ROSELÓ, 2009, p. 69). Logo, o processo de adoecimento envolve experiências 

subjetivas de mudanças físicas e/ou emocionais confirmadas pelo grupo social de convívio.  

 

Harpia: Doente no caso é um indivíduo apresentar um tipo de uma 

enfermidade, no caso, né?  

 

Ararajuba: Doença eu vejo que, a, a pessoa possa ter que incomoda a 

própria pessoa.  
 

A antropologia médica nos ajuda a compreender as concepções dessas professoras ao 

apresentar a distinção do conceito de doença sob a perspectiva médica e do paciente. Cassel 

(1976 apud Helman, 1994, p. 104), afirma que a “enfermidade (disease), portanto, é o que o 

órgão tem; a doença (illness) é o que o homem tem. A doença (illness) é a resposta subjetiva 

do paciente, e de todos os que o cercam, ao seu mal estar”. Deste modo, podemos concluir 

que a diferença entre enfermidade e doença é que a primeira se refere ao corpo objetivo 

fundado pelo modelo médico que se reporta à variedade de funções dos órgãos, e a segunda, 

reconhece a importância da representação/significação pessoal e social da doença, da 

experiência da aflição. Desta maneira, percebe-se que esse dualismo na definição de doença 

está baseado na percepção de cada um, num background cultural e social, assim, torna-se 

necessário conceder uma atenção à interpretação feita por estas pessoas sobre o conceito de 

doença enquanto uma experiência pessoal, e como elas respondem a isso com base no 

significado que é dado ao problema de saúde, pois isso irá direcionar o tratamento a ser 

procurado.  

Esse tratamento evidencia a decisão pessoal ou coletiva de buscar meios de recuperação 

da saúde. Sobre este conceito “a Organização Mundial da Saúde a define como um estado de 

completo bem estar-físico, mental e social, e não simplesmente a ausência da doença ou 

enfermidade” (HELMAN, 1994, p. 105). O dicionário português faz referência à saúde como 

“boa disposição física e mental”. Algumas teorias consideram que ter saúde é uma situação de 

dependência de um equilíbrio harmonioso entre forças externas e internas. Acerca das forças 

externas compreende-se como boa alimentação, meio ambiente natural e social.  E interna, a 

constituição corporal hereditária e a emoção. Do mesmo modo que a definição de doença, o 

conceito de saúde envolve questões culturais e sociais, e esses aspectos só podem ser 

compreendidos em um contexto específico. 
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Nessa pesquisa, tomaremos como contexto as experiências das cuidadoras dos 

estudantes com deficiência intelectual matriculados nas salas de recursos multifuncionais das 

escolas municipais de Ipirá. Como já citado na metodologia deste trabalho, tais mulheres 

também fizeram parte da pesquisa, quando esta ainda estava em fase inicial. A conservação 

dos seus discursos se justifica por se tratar de um assunto relevante na exposição do debate 

proposto por essa pesquisa, que integra as experiências de vida dessas participantes. É salutar 

destacar, que esse tema foi despontado apenas com elas. 

Grande parte da população quando padece, na busca de encontrar um sentido e também 

solução para esse padecimento, trata de encontrar respostas e encaminhamentos considerados 

essenciais para resolver esse drama, por vezes, desesperada situação. Essa busca por ajuda 

revela-se interessante, pois a disponibilidade dos recursos/alternativas de assistência à saúde 

depende da complexa organização social onde o indivíduo vive, da cultura do grupo e até de 

outras culturas que juntos, fornecem os subsídios necessários para diagnosticar e tratar as 

doenças, e diagnosticar e orientar os procedimentos para o trato de algumas deficiências. 

Nessa busca, é recorrente a procura por um médico para ser consultado, como também, 

a outros tipos de ajuda: aconselhamento com um parente, amigo ou vizinho, ao pastor, à 

pessoa da comunidade reconhecida como entendedora das ervas ou até mesmo, o próprio 

conhecimento de uso de medicações, ação conhecida como automedicação. Segundo Helman 

(1994, p.70) “para o indivíduo doente, no entanto, a origem desses tratamentos importa menos 

do que sua eficácia em aliviar o sofrimento”. 

Frequentemente as famílias recorrem à assistência médica com o intuito de fechar um 

diagnóstico e receber informações sobre a deficiência, o quadro clínico da criança para 

entender o grau de comprometimento e as potencialidades, bem como, os procedimentos a 

serem adotados para aperfeiçoar o desenvolvimento. Salienta-se ainda, que nem sempre a 

assistência médica requerida é acessível a todos, por questões financeiras/econômicas e 

quando conseguem o atendimento, pouco se encontra uma postura reveladora da verdade e 

disposta a compartilhar com acolhimento e afetividade o diagnóstico da deficiência. “A 

massificação e a burocratização da assistência repercute evidentemente em detrimento da 

qualidade assistencial porque dificulta o trato personalizado e a percepção singular de cada 

paciente.” (ROSELLÓ, 2009, p. 23) 

 

Águia-pescadora: _ A,a, a, a consulta pelo SUS sempre é mais demorada 

que a particular. 

Entrevistadora: _ Mais demorada como? 



81 

 

Águia-pescadora: _ Sei lá, a gente marca um exame hoje pra fazer, agora 

mesmo eu marquei um dela, da tireoide, oh do tempo que a médica marcou 

agora que eu consegui marcar e fazer, agora eu tô esperano o resultado que 

demora também pra chegar, pra mostrar a médica. 

 

  

Percebe-se aqui, um dos entraves para a realização do trabalho de acompanhamento da 

criança, o qual se refere à dificuldade de acesso a essa assistência médica pública e a falta de 

agilidade na realização de exames e recebimento dos resultados, o que quase sempre é 

superado se tratando da assistência privada.  

 

Curicaca: _ Olha, eu sempre encaminho ela aqui pra pediatra Maguari. 

Levo ela sempre pra Maguari aqui.  

Entrevistadora: _ É particular? 

Curicaca: _ É particular. Quando não é, quando eu não consigo particu, 

quando a gente não consegue particular vai para o SUS, quando eu vejo que 

tem como, não tem caso de emergência às vezes eu marco pelo SUS, né? O 

tratamento com ela é ótimo, ela já conhece Mariquita há muitos anos, me 

orienta sempre como é que devo fazer, que médico devo levar ela, sobre a 

audição mesmo foi ela que encaminhou Mariquita, não tenho do que dizer, a 

médica que eu levo ela, a doutora Maguari é ótima pessoa.   

 

Esse depoimento demonstra o quanto que é indispensável aos profissionais da saúde dar 

o suporte necessário, de maneira acolhedora, apoiando e fornecendo orientações claras, 

indicando alternativas e possibilidades para aperfeiçoar o desenvolvimento da criança. (SÁ; 

RABINOVICH, 2006). Esse suporte fortalece e incentiva às famílias a reconstruir seus 

projetos de vida e dar um sentido, sob novos olhares à existência desse ser.  

Com efeito, a auxílio médico não é o único meio de assistência à saúde que as famílias 

recorrem na busca de uma qualidade de vida para seus filhos. Diferentes sistemas de 

assistência à saúde são utilizados de maneira sequenciada ou concomitante através de uma 

rede terapêutica, para realização de um tratamento. Essas redes incluem as alternativas à 

saúde informal, popular e profissional. A primeira corresponde ao campo não profissional, 

caracterizado pela automedicação e autotratamento, com base nos aconselhamentos com 

vizinhos, parentes e amigos, além de organizações profissionais ou religiosas.  

 

Curicaca: _ É... como é que eu tenho que dizer? Eu sou evangélica, eu levo 

sempre ela, eu crelho porque através das minhas orações e, eu crê...meu 

Deus está ouvindo todo o meu clamor, toda minha petição, Ele conhece o 

meu coração, Ele contempla o meu deitar e o meu levantar, Ele conhece as 

minha tristeza e minha alegria, né? Então eu creio muito Nele, que Ele vai, 

que Ele vai, me ajudar bastante minha filha falar, a ouvir, que ela não vai 

mais precisar está viajando com ela, porque eu acho a viagem muito 

cansativa pra ela, é muito cansativa as viage, tanto às vezes os remédio que 

eles dão a ela fazer certos exame, eu sinto que ela não se sente bem. Então, 
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eu creio muito no meu Deus que um dia a gente vai saí dessa, minha filha 

vai se levantar (parada na fala seguida de choro).  

 

Águia-pescadora: _ O povo que diz. A gente ver assim colega conversa né? 

(rissos) Me dissero que é, que, que é quando, como é que diz? Que o 

coizinho do pai é, do sangue não combina né com o da mãe? Um negoço 

assim? Eu já vi falar ne televisão assim que as vez que é coisa que distravea 

do... ah, esqueci agora, agora num lembro (risos) aí faz a criança nascer 

com pobrema, com dificiênca.  
 

Essas cuidadoras citam duas arenas da alternativa à saúde informal que é a igreja e, a 

orientação e aconselhamento de vizinhos e amigos. Essas alternativas incluem um conjunto de 

crenças e normas culturais, que são suas próprias experiências, e que regem o comportamento 

e conservam a saúde. Essa por sua vez, é caracterizada pelo alívio de desconforto físico e 

abalo emocional. Já a alternativa popular equivale aos especialistas em cura. Esses 

curandeiros: parteiras, extratores de dentes, curandeiros espirituais, herboristas, têm pontos de 

vista diferentes mais corroboram com os mesmos valores e crenças da sociedade em que 

vivem, bem como, à concepção de saúde que corresponde ao “equilíbrio entre o homem e 

seus meios sociais, natural e sobrenatural” (HELMAN, 1994, p. 75). Essa alternativa não foi 

citada pelas cuidadoras.  

Águia-pescadora: _ Nunca tinha visto. Eu estranhei assim que Asa-branca 

demorou pra nascer um pouco viu? Aí quando eu nasceu ela num choro 

como todas criança chora, né? Nasceu queta, aí depois a médica que fez 

meu parto falo que ela tinha um pobema, um pobeminha. Aí eu fiquei toda já 

disconfiada sem saber, será qui minha filha nasceu com pobema de cabeça, 

ela disse que era pobema de cabeça (risos) aí depois ela disse: _Leve no 

pediatra que ela vai le dizer. 

Aí eu levei ne Dr. Tuiuiú na época aí ele disse que tinha síndime de Down 

se eu já tinha visto falar, que ela tinha síndime de Down, que eu ia aprender 

conviver com ela os poco, o jeito né, dela.  

 

Curicaca: Aí eu levei pra casa, no outro dia eu tive alta eu levei pra casa, 

quando cheguei em casa ela começou ficar mais amalerinha ainda, a cor 

mudando, mudando, dentro dos olhos ficava bastante amalero. Aí, eu 

chamei minha mãe, mainha começou a olhar e mainha: Vamos pro hospital 

e levou ela. Quando levou pro hospital desceu pra Salvador. Aí então, 

agente foi pro Roberto Santos, ela ficou três semana internada. Ela tomou 

banho de luz, precisou de transfusão de sangue, teve isso tudo ainda.  

 

Os depoimentos acima revelam a procura desse público pelo setor profissional de 

assistência à saúde, como meio de auxílio inicial, para o diagnóstico, aconselhamento e 

tratamento das deficiências. Este setor, que pode ser considerado o sistema dominante de 

tratamento de saúde, é composto pelos únicos curandeiros legalmente liberados para o 
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exercício de suas atividades profissionais da medicina científica. São eles: médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros.  

Como parte desse trinômio, doença, saúde e deficiência, é necessário retomar a 

concepção de deficiência, às vezes utilizada como sinônimo do conceito de doença. Essa 

confusão se dá, por vezes, pelo motivo do corpo deficiente representar uma desarmonia, falta 

de autonomia, incapacidade, inabilidade e dependência de acordo com uma concepção 

ideológica que considera a vida produtiva como sinônimo de proficiência. Como o tema 

deficiência já foi tratado com eloquência no início dessa dissertação, uso esse espaço para 

ouvir as narrativas das professoras sobre as experiências com as crianças com DI, a fim de 

compreender as diferentes concepções sobre deficiência.   

 

Maria-Mirim: _ Entendo que deficiência é quando eu não tenho eficiência 

em fazer determinada coisa. (parada na fala) é... ach...acredito assim, se eu 

não consigo andar de bicicleta, como deveria andar com sucesso, eu não 

sou eficiente pra realizar tamanha ação, então, aquilo que eu não sou...toda 

ação que não é eficiente é por conta de uma deficiência. 

 

Para uma melhor compreensão por parte de pesquisadora, esta questiona à Maria-Mirim 

se partindo dessa ideia de deficiência enquanto uma falta de eficiência, aqueles sujeitos que 

são ditos normais, mas que tem algumas limitações pessoais também podem ser incluídos 

dentro do grupo da deficiência. Ela (Maria-Mirim) responde: _ Sim! Porque seu eu não... é, se eu 

não ten... se eu não tenho uma disciplina em ouvir, eu sou um deficiente para ouvir, entende? 

A construção conceitual dessa professora nos direciona para uma compreensão sobre a 

deficiência como uma limitação na realização de atividades diversas por qualquer pessoa 

independente da sua condição física, sensorial, emocional, cognitiva, por não saber ou não 

querer realizar. Nesse sentido, o atendimento à heterogeneidade, ao olhar cuidadoso, o 

reconhecimento da plenitude humana, o respeito às diferenças não corresponde apenas às 

pessoas com deficiência, e sim, a todo e qualquer indivíduo.  

 

Andorinha: _ Deficiente pra mim são algumas limitações. (silêncio) A 

pessoa deficiência, deficiente ele tem, que tem deficiência em várias 

especificidades, né? E cada um tem a sua limitação [...] do corpo, da parte 

cognitiva, é, é, é, vejo também até a emocional. 
 

Rendeira: _ (silêncio) Deficiência pra mim é uma limitação que, que o ser 

humano nasce ou adquire vai depender de que forma. Então, é uma 

limitação. Pode ser física, pode ser sensorial, que é na audição, no, em 

alguma parte assim, mais, é uma limitação dele não quer dizer que é uma 

doença [...] Então ele vai, é só ele aprender a, é, lidar com essas limitações 

e o ser humano tem essa habilidade de, de, adaptar até desenvolver outros, 

por exemplo, outros órgãos, no caso, a criança que ela tem a cegueira, ela 
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vai desenvolver mais o que? A audição dela, o tato, pra ela consegui a 

desenvolver o dia a dia dela, entendeu? As coisas dela, na aprendizagem até 

no cotidiano, e, em qualquer outra, uma física ele vai desenvolvendo outros 

membros do corpo, e vai desenvolvendo, né, eu acho, eu acho não, a 

deficiência ela é uma limitação, não é uma imposição, não é uma doença. 

Eu entendo dessa forma. 

 

Harpia: Deficiência são limitações que o indivíduo apresenta no seu 

funcionamento de uma ou duas mais áreas, na sua área de habilidade: 

comunicação, fala, tem a questão da física. 

 

Conforme indicam em seus discursos, essas professoras construíram sua concepção 

superando a visão de deficiência como doença. Porém, ainda não transcendeu a perspectiva 

teórica do modelo médico, que estabelece uma relação de causa entre a lesão e a deficiência. 

Uma série de fatores culturais e sociais contribuem para essa permanência conceitual e eles 

influenciam na forma como a deficiência é vista e tratada no AEE. Segundo a concepção 

exibida nos discursos, a deficiência é evidenciada como uma limitação em áreas específicas 

do corpo e que limita o ser no desenvolvimento de certas atividades. Por conta dessa 

limitação, a deficiência e cuidado se complementam como num exercício a ser vivenciado 

diariamente visando potencializar os saberes, rompendo com as resistências sociais e a 

resignação. 

 

 

3.4. O CUIDADO  

 

O cuidado perpassa pelos princípios norteadores da educação inclusiva – independência 

e autonomia – no momento que uma pessoa auxilia a outra a realizar uma atividade que 

sozinha não seria possível de fazer ou quando, as ações operativas direcionam a indicação de 

substituição por outras ações para a pessoa cuidada valer-se de si mesma. Esse novo olhar 

para a educação ao ser direcionado para o fundamental processo de cuidar, na perspectiva do 

reconhecimento, respeito e valorização da individualidade, torna-se uma importante fonte de 

apoio para as pessoas com deficiência. “O cuidado somente surge quando a existência de 

alguém tem importância pra mim. Passo então a dedicar-me a ele; disponho-me a participar de 

seu destino, de suas buscas, de seus sofrimentos e de seus sucessos, enfim, de sua vida” 

(BOFF, 2013, p.103). 

As teorias e debates que tratam do cuidado são recentes se comparadas a outras 

temáticas relativas ao ser humano, e tem suscitado grande interesse nas linhas de pesquisa que 

envolve especialmente a saúde e as ciências sociais. O percussor dessa discussão foi Martin 



85 

 

Heidegger em Ser e Tempo (1989), que considerou o cuidar como a essência do humano, ou 

seja, próprio ser do ser do humano (ser-aí, da-sein).  

Na história da humanidade, o cuidar está relacionado à sobrevivência humana, à 

essência do ser humano, é um modo de ser humano. A discussão sobre o cuidado e sua 

definição é complexa, já que esse debate é tema em diversas áreas de conhecimento sob 

diferentes perspectivas baseadas em suas histórias e culturas.   

 

Alguns estudiosos derivam a palavra cuidado do latim - cura, cuja forma 

mais antiga - coera - era usada num contexto de relações de amor e amizade, 

expressando atitudes de cuidado, de desvelo, de preocupação e de 

inquietação pela pessoa amada, ou objeto de estimação. Outros, ainda, 

consideram-na como originária da palavra cogitare-cogitatus e de sua 

corruptela coyedar, coidar, cuidar, cujo sentido é o mesmo de cura: cogitar, 

pensar, colocar atenção, mostrar interesse, revelar uma atitude de desvelo e 

preocupação. (AZEVEDO, 2006, p. 3) 
 

A etimologia da palavra cuidado é polissêmica e permite significar o cuidado como 

compaixão, auxílio no desenvolvimento da autonomia, desvelo, solicitude, preocupação, 

diligência, zelo, atenção, inquietude afetiva pelo outro, bom trato. Segundo Roselló (2009) 

cuidar é uma ação humana voltada para o que o outro necessita, sendo primordial a 

sensibilização pela situação e pelos possíveis problemas do outro. Deste modo, é evidente a 

importância do cuidado para a vida, sendo este, ethos fundamental do humano, intrínseco à 

condição humana. 

A mitologia grega nos apresenta uma explicação sobre o tema através do mito-fábula de 

Higino – do Cuidado, este é visto como a gênese e constituição do ser humano (BOFF, 2013; 

ROSELLÓ, 2009). A versão livre em português25: 

 
Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo 

teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe 

forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter.  

Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom 

grado. 

Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, 

Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. 

Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis 

também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material 

do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada.  

De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Esse 

tomou a seguinte decisão que pareceu justa: 

“Você, Júpiter, deu-lhe espírito; receberá, pois, de volta este espírito por 

ocasião da morte dessa criatura. 

                                                             
25

  O texto original em latim encontra-se em Ser e tempo de Heidegger, volume I de 1989, p. 263. 
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Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu 

corpo quando essa criatura morrer. 

Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará 

sob seus cuidados enquanto ela viver. 

E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido 

eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa 

terra fértil. (BOFF, 2013, p.51-52) 

 

Esse mito-fábula é tramado com figuras mitológicas da Grécia que tem como 

representações simbólicas os seres do reino da natureza, onde o planeta Terra/Tellus 

representa a origem da vida e todos os outros seres que existem, para além do ser humano, 

necessitam do cuidado para viver. A compreensão dessa fábula-mito possibilita o 

conhecimento da essência humana e fundamenta o ethos para um novo tempo. Tenta explicar 

o sentido do cuidado para a vida humana. 

Nessa perspectiva o cuidado deve ser valorizado no recurso à ontologia existencial já 

que revela sua intima constituição. “Do ponto de vista existencial, o cuidado se acha a priori, 

antes de toda atitude e situação do ser humano, o que sempre significa dizer que ele se acha 

em toda atitude e situação de fato” (HEIDEGGER, 1889-1976 apud BOFF, 2013, p. 37). 

Outras discussões sobre o cuidado surgem a partir da segunda geração do modelo social 

da deficiência – teóricas feministas – as quais, segundo Diniz (2007), discutem criticamente 

sobre igualdade e independência, o corpo com lesões e o cuidado. Sobre este último, para 

elas, é um princípio ético essencial para a sociedade, pois trata-se de uma questão de moral e 

de justiça. Conforme foi difundido pelas abordagens feministas do modelo social, um 

conjunto complexo de relações sociais abarca a relação de cuidado – de quem cuida e quem é 

cuidado. Para Guimarães (2008), a abordagem feminista sobre o cuidado incide acerca da 

ideia de que ninguém é totalmente independente e que somos vulneráveis e, portanto, 

necessitamos de cuidados para continuarmos a viver. Conforme Waldow (2001 apud 

Guimarães, 2008, p. 222) o cuidado torna-se uma atitude ética a partir de reconhecimento das 

necessidades e direitos de todos e, de uma convivência que visa o bem estar pessoal e social.  

Apesar de discretas, outras discussões versam sobre o cuidado. Estudo como o de 

Noddings (2003) trata o cuidado como uma relação dual entre o cuidador e o ser cuidado, 

sendo assim, só existe o cuidado se houver reciprocidade. Para ela, as pessoas cuidam uma 

das outras por afeição, por preocupar-se com alguém. Diante disso e do que já foi elucidado 

nos parágrafos anteriores o que se observa é que essa discussão aborda diversos pontos de 

vista de muitos estudiosos do cuidado, que se diferenciam quanto à maneira de concretizar a 

atitude de cuidar, de proceder as ações cuidadoras, mas se assemelham quanto a natureza 

desse ato - ser humano e sua totalidade; e a finalidade – proporcionar a qualidade de vida, o 
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bem-estar.  Em nossa pesquisa, nos apegamos à definição de cuidado enquanto essência 

humana, atitude ética, reciprocidade e ternura.  

O cuidado “implica algum tipo de responsabilidade e compromisso contínuos” 

(GUIMARÃES, 2008, p. 215). Ele é representado por uma troca de atitudes solícitas, 

acolhedoras, por vezes, protetoras, executadas pelos vários provedores. Por 

provedor/cuidador, entende-se aquele que se dedica ao outro, dispõem-se a viver junto-de, 

ajuda a expressar seus sonhos e desejos, dores e amores, que escuta facilitando a narração do 

outro, acompanha, responsabiliza-se, torna-se um ser-com-ele.  Em outras palavras, é toda 

pessoa que assume uma atividade remunerada ou não, responsabilizando-se por alguém que 

necessita de ajuda para desenvolver as atividades da vida diária, devido algum 

comprometimento físico ou mental e, esse cuidado é realizado nos mais diversos espaços, seja 

no âmbito do próprio lar, em recinto doméstico, na escola, nos hospitais ou na rua. Nessa 

pesquisa esse cuidador é representado pelas professoras do AEE, que por uma característica 

própria desse atendimento, a individualidade, detém-se a cuidar dos estudantes para atender as 

especificidades próprias da deficiência, bem como, as particularidades próprias do ser 

humano. Deste modo,  

o profissional cuidador deve ser capaz de perceber e compreender as 

particularidades e unicidade de cada pessoa a ser cuidada, respeitando seus 

valores e crenças, bem como, considerar a própria responsabilidade nesse ato 

(WALDOW, 2001 apud Guimarães, 2008, p. 222). 

 

Partindo dessa premissa, na relação cuidadosa não se pode deixar de considerar a 

totalidade do ser humano, suas necessidades particulares, físicas, cognitivas e emocionais. 

Essa relação acontece com os seres e para eles através dos profissionais/cuidadoras, aqui, as 

professoras do AEE, num processo recorrente de atitudes para auxiliar, mediar, orientar, estar 

com, viver com, educar, experimentar com e fazer com.  

No debate sobre cuidadoras, é imprescindível destacar a feminilidade das representantes 

dessa ação. As profissionais chamadas de “cuidadoras” são principalmente as mulheres que 

desempenham essas funções, elas são as representantes legais na construção histórica dessas 

configurações. Ao longo da história e conforme as organizações sociais, a assistência, os 

cuidados de longa duração dados aos membros da família era tarefa incumbida às mulheres. 

Por muito se perdurou o mito de que a essência feminina era a única responsável direta pelo 

amor e cuidado, por isso, e pelos papeis desenvolvidos pela mulher na família e na sociedade 

como os cuidados com a casa, os filhos, proteção, alimentação, educação. A feminilidade do 

cuidado tem delegado à mulher esse papel de cuidadora. Para Diniz (2010, p. 22) “as 
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mulheres ainda são, no mundo, as cuidadoras primeiras, e geralmente as únicas, de pessoas 

em condições de extrema dependência [...]”.  

É relevante destacar aqui que esse debate remete à discussão sobre gêneros, apesar de 

não ser objetivo dessa pesquisa. A associação da mulher ao cuidado da pessoa com 

deficiência intelectual representa relação de amor em que ambos compartilham desse amor e 

desenvolvem uma sensação de bem estar, e a atitude de cuidar, ainda se revela como um papel 

secundário sem importância e valorização social. Contudo, não cabe agora aprofundar a 

discussão sobre relações de gêneros, já que outros estudos tratam do tema de maneira mais 

específica, evitando uma repetição de asseverações, o que nos interessa aqui é tratar da 

abordagem teórica sobre o conceito de cuidado e a atitude de cuidar, apesar de reconhecer que 

existe uma linha tênue entre as abordagens.  

  Dentre todos os espaços sociais onde o cuidar ocupa um lugar simbólico, a escola tem 

destaque aqui. Ela se configura num ambiente onde o cuidado deve revelar-se no 

compromisso e responsabilidade com todos. “A escola é também um lugar do cuidado que se 

reflete na formação do professor, no compromisso, na convivência, no acolhimento e na 

experiência diária de tornar-se ser humano” (SILVEIRA, 2011, p.98). Sendo assim, é na 

escola que os cuidados serão fundamentados no conhecimento que se tem das particularidades 

de cada estudante e eles se referem ao ensino, às propostas pedagógicas, a organização dos 

espaços educativos.  

Porém, se faz necessário enfatizar, que no percurso dessa pesquisa e na busca de debates 

teóricos sobre o cuidado e a educação, o que encontrei foram discussões que limitam o 

cuidado apenas à educação infantil, numa relação estreita e limitada ao afeto, como se apenas 

nessa modalidade de ensino faz-se indispensável a ação cuidadosa. Como essa ação se 

relaciona à sobrevivência humana e tem grande relevância para nossas vidas, torna-se 

necessário pensar o cuidado em todas as esferas da educação, pois a transformação contínua 

que pode haver entre educador e educando a partir das relações cuidadosas na educação se 

expande a crianças, adolescentes, jovens, adultos sem ou com deficiências. Pensando nessa 

premissa de educação e cuidado como conceitos que se complementam, o cuidado foi 

também, um dos temas de discussão entre as professoras do AEE participantes dessa pesquisa 

e a pesquisadora.  
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3.4.1.  “Nós vamos ser os cuidadores de  Tuim26” 

 

“O cuidado vai além da prática, pois representa também valor, posto que lida com a 

dignidade humana. Neste caso, o cuidado seria uma questão de justiça, de ética e direitos 

dirigidos àqueles que necessitam de ajuda para as tarefas básicas do cotidiano” (SILVEIRA, 

2011, p.38). Sob esse prisma, compreendemos que o cuidado deve ser acolhedor sem 

distinção, com respeito às diferenças, já que as extensões do cuidado põem em evidência 

todas as formas de relação humana e pode ser considerado como um princípio grupal de bem-

estar.  

Maria-Mirim: Eu acho que o cuidar é mais no sentido assim, de, de, de zelar 

e garantir, tentar garantir pelo menos no ambiente que você esteja com a 

criança que o seu direi...o direito dele enquanto criança seja garantido, 

aquilo que você que, quer, que é possível você cuidar para manter. Por 

exemplo o cuidar, ter o cuidado em fazer nas atividades festivas, nós 

enquanto professores do aee a gente tem que ter esse cuidado de verificar se 

esses alunos estão sendo inseridos nas atividades festivas da escola. O 

cuidado com a, a, a merenda escolar, se ele precisa de uma merenda 

diferenciada, né? Se a merenda dele de...deixa de ser, tem que ser pastosa, a 

gente tem que tá orientando sempre alguém da cozinha que prepare essa, 

tenha esse cuidado em preparar a, a merenda escolar diferenciada. Acho 

que o cuidado da professora da sala de recursos é mais nesse sentido. 
 

Sob este ponto de vista, ao se tratar de questões sobre deficiência, o cuidado se 

apresenta como uma forma criativa e fundamental para as professoras construírem alternativas 

para a organização das práticas que atendam às necessidades dos estudantes com deficiência 

intelectual e proporcioná-los meios de enfrentamento e superação das limitações cognitivas, 

emocionais, sociais e tantas outras que circundam a vida da pessoa que recebe o cuidado.   

 

Maria-Mirim: Então entendo que o cuidado enquanto professor da sala de 

recurso é isso, ... na questão de fazer com que eles estejam inseridos em 

toda programação da escola, naquilo que é possível pra eles, né? [...] Tem a 

experiência de um aluno, de Tuím, que ele tem deficiência intelectual e 

agora recentemente o neuro acrescentou autismo. Então, assim, ele tem, 

tinha sempre uma mania de pegar tudo que via é, no chão e colocar na 

boca. E partir desse momento eu comecei a trabalhar com a comunidade 

escolar, né? Principalmente com, com os funcionários e com, com os 

colegas dele. E passei a dizer aos meninos, aos colegas de Tuím que a partir 

daquele momento nós vamos ser os cuidadores de Tuím, porque sempre que 

eles viam Tuím pegando alguma coisa eles diziam: _Pró, Tuím tá comendo 

coisa do lixo. E aí eu dizia sempre pra eles: _Nós vamos ser os cuidadores 

de Tuím [...] E deu certo!  

                                                             
26

  Tuim é um dos nomes escolhidos pelo grupo de professoras junto à pesquisadora, tendo como 

referência também o nome de pássaros brasileiros, para preservar a identidade das crianças citadas nas 

entrevistas.  
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Rendeira: Inserir eles também nas brincadeiras na hora do intervalo e as 

vezes tem os colegas no momento do recreio, eu tinha sempre o cuidado, que 

Mariquita, os meninos às vezes não queria brincar com ela... Aí sempre 

ficava no cuidado de ficar prestando atenção, todo dia que era brincadeira 

recreativa eu tava no pé das meninas pra levar Mariquita. 

 

Harpia: Os recursos adaptados... 

 

Maria-Mirim: O cuidado em planejar, o cuidado de planejar o atendimento 

daquele dia, né? Fazer um planejamento adequado, fazer um planejamento 

que venha atender as necessidades, isso, pensando nas necessidades e nas 

habilidades da criança, isso também é um tipo de cuidado... O cuidado em 

adequar o espaço físico da sala de aula do aee, pra que o atendimento seja 

feito de forma tranquila ... 
 

Cabe esclarecer, portanto, que a experiência com o receptor do cuidado substancia o ato 

de cuidar. Em se tratando da pessoa com deficiência intelectual, esta requer cuidados 

específicos que só quem lida diariamente com esta deficiência, espontaneamente age com os 

cuidados necessários e solicitados pelo agente cuidado. Para tanto, demanda-se um 

conhecimento sobre o ser e suas necessidades, demanda técnica, mesmo considerando que o 

cuidado também pode ser instintivo, natural e espontâneo. 

  

Rendeira: Na minha sala de recursos tem aluno que ele tem alergia, aí no ar 

condicionado ele, eu percebo que quando eu ligo ele começa a espirrar e 

ficar, aí eu já não ligo mais. Eu tenho esse cuidado, a gente fica num 

pouquinho de calor, mais a gente vai fazer. A janela abre só um pouquinho, 

que os meninos ficam muito curiosos querendo ver o que a gente tá fazendo, 

mais aí eu abro um pouquinho se tiver calor demais, porque é ligar o ar, 

mesmo que seja baixo, assim, um grau bem... Faigão fica 

incomodado...então, eu tenho esse cuidado de não tá fazendo isso, mesmo 

que eu fique com calor e ele também, mais infelizmente, é questão de saúde. 
 

Andorinha: É. Eu tenho também esse cuidado na hora do atendimento, né? 

De início já observar, que eu tenho dois casos lá de DI com baixa visão... 

Um é observar a lâmpada mesmo pra Cauré incomoda muito, já pra Faigão 

não incomoda bastante, ele usa o boné que aí termina ajudando, a claridade 

fica assim mais, assombreada, aí ajuda. Cauré, no momento do intervalo eu 

tenho de estar a todo momento observando é, já, é, informei...já, fiz algumas 

aulas de orientação e mobilidade, né, pra ele estar ali, é, é, se locomovendo 

no espaço. A grande maioria das crianças já foram orientadas pra isso. Na 

hora do, da merenda também, às vezes ele não quer o da, o da sala, né. Aí 

eu já ligo pra mãe e digo: _Ó, amanhã é tal merenda e Cauré não, não 

merenda aí você já manda. 

 

O que se vê a partir da explanação dessas mulheres é que a intuição aliada ao 

conhecimento pedagógico prospecta uma organização espacial, uma ambientação que otimiza 
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o tempo do atendimento, bem como a qualidade deste. Mas nem sempre apenas essa 

preparação garante a efetivação da proposta idealizada pela professora, que depende além de 

outras questões, da disposição, estabilidade emocional e saúde do aluno a cada atendimento. 

Para as professoras, esse cuidado se apresenta com caráter de complexidade, pois, revela-se 

por vezes, dualista, ao considerá-lo permeado por uma ambiguidade de sentimentos. Ao 

mesmo tempo em que representa aceitação, doação, afeto e contentamento, é influenciado 

pela percepção do sofrimento alheio que o inflama com rejeição, tristeza, impotência.  

Rendeira: É muita dificuldade pra gente. E a questão da parceria com 

outros profissionais que nós não temos. Precisamos de um fono, não temos, 

precisamos de um neuro, às vezes o aluno não tem um laudo, a gente 

percebe que o aluno tem, mais que pra trabalhar precisa de...a sala de 

recurso tem que ter essa parceria com esses outros profissionais, pra 

fortalecer mais, porque muitas vezes a gente se sente muito sozinhas, é eu e 

eu mesma, a única coisa que quando eu tô angustiada eu vou procurar 

Maria-Mirim. 

 

Harpia: Falta reconhecimento do trabalho. De uma articulação. 

 

 

São vários os fatores que influenciam na experiência cuidadosa e que, portanto, 

determinam a atitude de cuidar do outro e estes dependem das motivações próprias, às vezes 

conflituosas, inseguras e altruístas, dessa ação cuidadosa. Sentimentos bipolares podem ser 

vivenciados por quem se dedica ao cuidar de outrem, uma vez que, essas ações são também 

marcadas fortemente por experiências frustrantes, desestimulantes e desagradáveis. As 

professoras participantes da pesquisa revelam que apesar da satisfação em realizar o 

atendimento a estudantes com deficiência intelectual suas ações são limitadas em decorrências 

de suas aflições por não contar com uma equipe multidisciplinar para acompanhar o grupo e 

suas famílias, à formação profissional deficitária para o AEE e da própria lei que ampara esse 

atendimento, o olhar preconceituoso de alguns professores da sala de aula comum do ensino 

regular, incredulidade dos familiares no potencial dos estudantes, superproteção da família. 

 

Maria-Mirim: Uma aflição nossa, um outro entrave também muito maior 

também que eu vejo na sala de recursos é a questão que o professor do AEE, 

a política é, é ... a lei foi elaborada mais não se pensou em dizer que o 

professor seria, deveria atender por deficiência, né? Deixou essa liberdade 

pra que os municípios se organizasse da forma que achasse melhor, então, 

nosso município ainda trabalha da forma que um professor atende todas as 

deficiências que ele recebe e, então esse é um dos entraves também [...] a 

gente tem que dá conta de todo tipo de deficiência que o alu...que, que...a 

escola matricula. 
 

Rendeira: É que tem pais que não acreditam que o aluno avance [...] Muitos 

falam: _Pode! Tá! Tá! Mais eles não acreditam no próprio filho. 



92 

 

 

Andorinha: É...é...é, eu vejo assim, não é esse cuidado (ênfase na palavra) 

doentio. O cuidado pra: _Ah! Vamos fazer isso é, é... é pra progredir, pra 

progredir. Porque no caso das mães, é, é, elas cuidam, mais elas não 

cuidam deixando, fazendo com que as crianças tenham autonomia, né? E o 

cuidado do professor do aee é esse cuidado pra ver essa autonomia, esse 

desenvolvimento. 

 

Rendeira: As mães têm medo deles se machucar, minha irmã mesmo com 

minha sobrinha que tem a deficiência auditiva, ela não deixava minha 

sobrinha ir em Feira de Santana sozinha. Era aquela agonia. Quando foi um 

dia eu falei pra ela: _Para com isso! Jaçanã é uma menina adulta. Deixa ela 

ir, ela vai [...] faz a experiência [...] Hoje ela já vai pra Feira de Santana e 

vai pra todo lugar sozinha. Mais até hoje ela fica naquela preocupação com 

ela. Cuidado de mãe! Pra saber se ela tá bem. Se não vai acontecer nada. 
 

Esses conflitos surgem em razão do confronto entre estar com uma pessoa que tem uma 

deficiência, ao mesmo tempo, com a complexidade humana que exige atenção a sua 

integralidade e não a fragmentação do ser. Entre o cuidador e o receptor do cuidado são 

estabelecidas algumas relações que precisam ser organizadas e desenvolvidas em seu contato, 

já que “cuidar de alguém não é uma ato instantâneo, mas um processo que se desenvolve ao 

longo e uma cadeia de instantes, de encontros, de olhares, de complexidades não ditas” 

(ROSELLÓ, 2009, p. 141).  

  

Rendeira: Então a gente tem que ser muito persistente o tempo todo. Tem 

hora que a gente tem que contar até dez, não vamos ser hipócrita, porque 

tem hora que a gente conta até dez, porque chega um minuto que requer 

muita paciência, e tem momento que o aluno tá super agitado, às vezes ele 

chega não é um bom dia, às vezes ele não dormiu bem tomou medicação, 

então a gente tem que ter toda aquela paciência. Menino já me mordeu. 

Menino já me deu murro no peito e em momento nenhum eu me alterei. Mas 

você não tem que contar até dez? Tem! Por dentro você pensa assim, tem 

que ter paciência. E ne momento nenhum você tem que ser de forma 

agressiva com ele, porque se você for ele não volta mais nunca, ele não 

volta mais.  

Então você tem que fazer isso. É muito amor! Na verdade é amor. Você tem 

que ter muito amor pelo que você faz, porque se não existir amor, não 

adianta insistir. 
 

Apesar de todas as dificuldades apresentadas, identificadas pelas professoras como 

“aflições” e “entraves” da sua profissão, o cuidar estar à frente de todas as suas atividades. 

Esse aspecto remete à natureza do ser humano a partir de uma atitude ética e, como este se 

relaciona de forma circunstancial, ou seja, conhecer intensamente a circunstância do outro 

para aplicar os cuidados necessários.  
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3.4.2. “É muito amor! Na verdade é muito amor27”. 

 

É do amor relacional que se origina uma sociedade. Sob este ponto de vista, ele é um 

fenômeno interpessoal, socializador, fundamento do fenômeno social e não uma consequência 

dele (BOFF, 2013). A maneira bem peculiar do ser humano viver junto ao outro, viver-com, 

como seres sociais e relacionais protagoniza o amor como responsável por essa relação. O 

amor se orienta sempre pelo outro como encaixes vivos e mútuos, através de partilha de 

afetos. Sendo assim, o amor pede cuidado, sem este, o amor não pode aparecer como um 

fundamento, respeito, justiça e solidariedade.  

 
Rendeira: Acima de qualquer coisa a gente tem que ter muito amor, muito 

amor, porque se não tiver amor a gente não consegue trabalhar, a palavra 

certa é amor e dedicação [...] É se importar com o outro, querer bem[...] 

Quando você quer bem, a gente se sente tão, não que a gente não tenha...eu 

tenho afeto por meus alunos todos e pra mim é o maior bem é... a 

gratificação do meu trabalho, minha profissão como professora, no geral, é 

essa retribuição do afeto dos meus alunos [...]  É muito amor! Na verdade é 

muito amor. Você tem que ter muito amor pelo que você faz, porque se não 

existir amor, não adianta insistir.” 
 

 
Na fala da professora, amor, dedicação, querer bem, afeto aparecem como conceitos 

análogos. Sabe-se que não são, mais, conforme a relação estabelecida por suas experiências 

com o estudante com deficiência intelectual, todos esses sentimentos se misturam, se 

encaixam pré-reflexivamente e são devotados na relação professor-aluno. E esta afetividade, 

esse cuidado que é colocado à frente de todas as coisas, possibilita o reconhecimento da 

realidade e da necessidade de atenção ao outro.  

 

Maria-Mirim: Porque talvez se nós não fossemos um professor cuidadoso, 

não teríamos esse retorno...esse afeto do aluno. Ele percebe quando você 

cuida, ele percebe quando lança, dá importância, ele percebe quando você 

dá carinho, ele percebe quando você acredita nele... 
 

As maneiras utilizadas para dialogar com o outro e dizê-lo que ele não está sozinho, é 

efetivado pelo exercício da ternura. O receptor do cuidado, nesse estudo, alunos com 

deficiência intelectual, desejam, solicitam um tratamento com afetividade, delicadeza, 

                                                             
27

  A discussão sobre o amor emergiu nos encontros com as participantes. Nesta pesquisa, o amor não 

subtrai a importância do trabalho profissional docente, nem o reduz ao assistencialismo. Ele é tratado como um 

fenômeno encontrado in loco, sem fazer julgamentos ou procurar explicações/justificativas, já que, a 

fenomenologia busca mostrar o fenômeno como ele é.   
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sensibilidade, respeito e amor. O cuidado nessa perspectiva constitui-se de um imperativo 

ético, pois envolve compromisso, reciprocidade e responsabilidade com o outro. 

 

Andorinha: Em relação aos meninos na hora do intervalo, eu sempre tive 

esse cuidado, né? De não está merendando juntamente com os outros 

professores. Eu fico com a responsabilidade, né? Eu, a diretora, a 

coordenadora. Eu mesmo fico responsável, mas observo todos [...]Asa-

branca até hoje se na hora do intervalo não estiver vez em quando na, no 

refeitório, ela come quantas vezes ela puder e ás vez...passa mal, e agora ela 

aprendeu a pedir ao colega pra ir pegar pra ela. E aí o meu cuidado, qual é 

o meu cuidado, de informar os meninos que não peça mais, que um já é o 

bastante pra ela. As meninas da cozinha também já sabe que ela come mais 

um pouquinho, às vezes é, é, a quantidade que elas colocam é pouquinho, aí 

as meninas já sabem, elas já botam mais um pouquinho a mais.  

 

Harpia: Identificar e desenvolver estratégias educativas visando à 

superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos; compreender que o 

aluno com deficiência intelectual pode desenvolver habilidade ainda não 

adquiridas que potencialize sua participação na escola [...] de modo que o 

aluno se sinta capaz de realiza-las e sentir prazer em fazê-las.  

 

Ararajuba: Observo a criança, vejo quais são as suas limitações, tendo em 

mente que aluno é um e que suas potencialidades, necessidades e 

conhecimentos deve ser levado em conta. Tenho muito cuidado com o tempo.  

 

As experiências cuidadosas acima mencionadas revelam uma forma de ser, aqui das 

professoras e, de se relacionar com o outro e consigo mesmo, reconstruindo e reconstruindo-

se, refazendo-se, preservando. Roselló (2009, p.133) assinala que “cuidar de alguém é mostrar 

interesse por alguém, é determinar uma diferença, é individualizar um caso, chamar alguém 

pelo nome [...]”. A individualização se efetiva nas falas acima, na primeira, ao saber que a 

aluna é compulsiva por comida, a professora a cerca de atenção, recomendações e dirige 

ações cuidadosas para preservá-la. Na segunda e terceira falas, o cuidado é direcionado à 

prática pedagógica partindo da especificidade de cada estudante atendido objetivando o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Os cuidados distribuídos conforme as necessidades das pessoas refletem as práticas 

sociais e prescrições culturais das cuidadoras, assim como, seus valores e crenças que 

“bordam a existência humana28”. Nas falas das professoras, ficou evidenciado que cuidar 

também exige um espaço e um tempo, uma continuidade temporal e uma organização 

espacial. Nessa pesquisa, observou-se que o atendimento educacional especializado 

proporciona ao estudante com deficiência intelectual um espaço familiar, com paisagens e 

objetos habituais, necessários para uma aproximação e confiança estabelecidos entre o 

                                                             
28

  Termo cunhado por Cyrulnik em Alimentos afetivos, 2007.   
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provedor e o receptor do cuidado. “Cuidar de um ser humano [...] trata-se de uma arte que 

abarca uma profunda sabedoria antropológica, ética e estética” (ROSELLÓ, 2009, p. 20) que 

se fundamenta no fazer.  

 
Rendeira: A importância, né? A importância é a nossa parce... é a nossa 

contribuição para que esse aluno seja inserido de fato na escola e não seja 

só segregado, a colabora... acho que é assim, é um ponto de partida [...] a 

importância tá ai, é inserir esse aluno de fato na escola, não ficar lá só no 

cantinho, ele tá segregado, tá lá na escola, mais ele não tá fazendo a 

participação de fato, integrado, integrado de fato mesmo como a inclusão 

quer, propõe, que o aluno participe mesmo da escola, como cidadão, né? Só 

lá, o aluno tá matriculado, como a gente vê muitos no cantinho e não tá[...] 

Então, nós professores também somo isso, mães. Temos que buscar o 

conhecimento, como é que eu vou lidar com esse aluno, de que maneira eu 

fazer pra que esse aluno esteja de fato incluído na sala de aula? Então a 

gente precisa ter essa consciência[...] pra mim é importante é isso, a gente 

inserir ele de fato na escola. 

 

Andorinha: Lembrando da parte de ampliação, eu tenho um aluno lá na 

escola, de baixa visão, e aí a professora eu fui visitar ela estava no plantão e 

ela me chamou assim no meio de todo mundo: _Oh pró faça o favor (já fui 

meia receosa). 

Aí eu fiz assim: _Diga colega! (risos) 

_ Ah não, eu te chamei pra te mostrar a nota do nosso aluno (risos) 

Aí eu fiz assim: _Ihh! Por que tanta alegria? 

Ela: _Rapaz, tu não sabe como foi as notas dele.  

Eu fiz assim: _Ihh boas assim? 

Ela: _Ótimas! 

Aí ela ainda retratou: _Um pouquinho de cuidado só, só ampliar a letra e, 

oh o resultado! 

 

Os relatos dessas mulheres em sua experiência com os estudantes com deficiência 

intelectual se misturam com o saber popular e o científico, especificamente da Pedagogia. 

Reunidos, eles constituem um saber único, especial e específico, com traços marcantes das 

suas experiências de vida. Esses saberes relacionados à forma como a deficiência ainda é vista 

por muitos, uma anormalidade, desordem, transgressão da norma, faz com que, viver com a 

deficiência seja um fato de experiência pessoal, coletiva e cotidiana que modifica as relações 

e ações daqueles que convivem com ela. Na opinião de Roselló (2009, p. 118), “mediante a 

ação de cuidar, o ser humano se humaniza, ou seja, assume plenamente a humanidade [...] a 

ação de cuidar enobrece o ser humano”. 

 

Maria-Mirim: Você passa a ver o ser humano de outra forma a partir do 

contato com essas crianças você acaba vendo o outro de uma forma muito 

mais diferente, muito mais humana do que você anteriormente via. Então é 

um privilégio, uma satisfa... satisfação e um, uma mala de conhecimentos 

né? Porque assim, a partir do momento que a gente tem o contato com essas 

crianças a gente fica, nos torna uma pessoa muito mais curiosa e, aquela 
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inquietação em buscar, a, a , ansiedade em ver também o, o crescimento da 

criança e aí a gente mesmo sabendo que diante de tantas dificuldades, 

diante de, da não valorização do, até do próprio colega que tá dentro da 

escola, a gente tá ali buscando o crescimento do aluno, que a gente aprende 

[...]então isso é uma satisfação, é uma realização, e assim, nos transforma 

muito mais como pessoas humanas do que o simples contato com a 

diversidade de sala de aula comum... 
 

Rendeira: A gente fica mais sensível! Sei lá (sussurro) 

 

Andorinha: É! Eu me sinto realizada, né? Porque, eu sempre fui curiosa...a 

partir do momento que eu comecei a trabalhar com Asa-branca, que ela tem 

a síndrome de Down, foi a partir desse momento aí que eu comecei a me 

interessar por a área [...] aí eu estou assim realizada e vejo que não só 

profissionalmente mais também como pessoa.  Porque lá, a gente aprende 

muito, né? A gente vê as dificuldades dos outros, a gente vê também o 

crescimento deles na sala de AEE, [...] então isso deixa a gente feliz. 
 

Nesse estudo, um dos objetivos foi mapear a concepção de experiência, saúde, doença, 

deficiência e cuidado das professoras do AEE, e a partir disso, conheci a prática cuidadora das 

participantes, em consonância, também pude refletir sobre as dimensões subjetivas da ação de 

cuidar que ocorre naturalmente e intuitivamente nas relações humanas, aqui, com um foco, 

nas relações entre os estudantes com deficiência intelectual atendidos nas salas de recursos 

multifuncionais e as professoras do AEE. A partir das suas falas percebi o cuidado como zelo, 

respeito, dedicação, amor, afeto, garantia de direitos educacionais e de sociabilidade.  

 
Rendeira: Cuidar é se importar com o outro, também quando você se 

importa com a outra pessoa, o bem estar do outro, é um cuidado...o zelo. 

Como Deus cuida da gente, zela da gente. Assim, então a gente também tem 

esse cuidado de saber, de zelar por ele, da integridade física dele, por tudo. 

 

Maria-Mirim: Cuidado no sentido de... zelar. Cuidar para garantir o, o... os 

direitos do outro. 

 

A partir dessas considerações, podemos refletir sobre as experiências das professoras do 

AEE a partir da interiorização da ação cuidadora, que é diferenciada conforme a própria 

natureza humana e sua unicidade. Elas percebem a deficiência sob sua perspectiva pessoal e, 

por isso, se relacionam com o ser cuidado de maneira diferenciada, responsável e 

comprometida, cuidando para que dentro dos limites possíveis, seja desenvolvida a 

aprendizagem, a autonomia e independência desses estudantes com deficiência intelectual.  
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4. LINHAS FINAIS  

 

Em meio de encontros, conversações, vozes e expressões, foi possível refletir sobre 

algumas experiências das professoras do AEE como prática, corpo e aprendizagem. A 

reflexão acerca das experiências de vida das professoras do atendimento educacional 

especializado de estudantes com deficiência intelectual que frequentam as salas de recursos 

multifuncionais nas escolas municipais de Ipirá foi o objetivo principal desta pesquisa e a 

partir dele, foi possível fazer aproximações no que tange à compreensão sobre experiências de 

vida, e como essas experiências podem orientar o trabalho no atendimento educacional 

especializado.  

As situações vividas e compartilhadas pelas participantes e a relação da pesquisadora 

com esse espaço estudado suscitou um diálogo expressivo sobre os comportamentos que 

intercorrem nas relações entre as pessoas. Igualmente, contribuiu para reflexões sobre as 

dinâmicas de atendimento educacional às pessoas com deficiência em Ipirá, não se 

constituindo o fim para esse debate, mas um caminho para futuras investigações.  

O primeiro capítulo dessa pesquisa, apoiado ao desenho do percurso histórico do 

deficiente intelectual no Brasil durante a década de 20 à contemporaneidade, colaborou para 

uma compressão sobre o conceito de deficiência intelectual, a realidade vivida pelas pessoas 

com essa deficiência, e o lugar delas na sociedade e na escola. Da mesma maneira, favoreceu 

o conhecimento sobre o professor do AEE, sua função, formação e atuação, assim como, o 

perfil dos alunos público alvo desse serviço da educação especial, a realidade educacional 

brasileira e a proposta educacional inclusiva.  

Cumpre lembrar que os demais objetivos traçados nos permitiu perceber como a atuação 

nas salas de recursos multifuncionais está mediada pelas experiências de vida dessas 

professoras, entrelaçadas ao que entendem por saúde, doença, deficiência, corpo e cuidado. 

Este é um trabalho que considero de extrema importância, pois revela a prática pedagógica 

cingida pelo mundo da vida.  

No segundo capítulo, apresentamos o local e os participantes da pesquisa e, a proposta 

metodológica utilizada para desenvolvê-la. As salas de recursos multifuncionais localizadas 

nas escolas municipais que representam o local dessa pesquisa e as professoras que 

colaboraram para esse estudo já eram conhecidas pela pesquisadora, o que facilitou o acesso 

ao local e a realização dos encontros e das entrevistas. Experienciar a pesquisa 

fenomenológica foi desafiador, pela inexperiência da pesquisadora e pela aplicação do 

método que se apresenta em uma condição dual, envolvendo complexidade e ao mesmo 
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tempo, praticidade. A pesquisa fenomenológica é direcionada pela descrição direta da 

experiência tal como ela é, que, para tanto, requer consciência tanto do pesquisador como do 

pesquisado no relato de suas experiências e na definição das essências, repondo-as na 

existência. Nesta direção, a fenomenologia requer a compreensão do homem a partir dos 

fatos. 

No desenrolar desta pesquisa, os objetivos incialmente delineados foram modificados, 

visto que intentava refletir sobre as experiências de vida das mães/cuidadoras de estudantes 

com deficiência e como essas experiências orientavam o cuidado com seus filhos com 

deficiência intelectual. Do mesmo modo, como as experiências das professoras mediavam o 

trabalho com os estudantes com DI no AEE. Entretanto, durante o percurso da pesquisa e 

orientação da banca de qualificação, defini como participantes, apenas essas últimas.  

Sabe-se que nas entrevistas as palavras escapam e fazem surgir novos enunciados 

decorrentes das percepções e interpretações do mundo social. Em virtude disso, no transcorrer 

dos encontros, foram revelados diversos elementos que favoreceram a ampliação de um leque 

de discussões, surgindo as categorias de análise “experiência”, “corpo”, “doença”, “saúde”, 

“deficiência” e “cuidado”, que constituíram esse estudo. Acrescenta-se aqui, que essas 

também colaboraram para confirmar a relevância da pesquisa fenomenológica, a qual “lida 

com o que é significativo, com o que aparece e com a essência do processo, na possibilidade 

de explicar a existência dos envolvidos nas ações específicas e determinantes, que ressaltam a 

realidade vivida, ou seja, o entendimento do fenômeno da forma exata que se apresenta para 

cada um” (SOUZA, 2012, p. 31). 

No terceiro capítulo, abordei essas categorias como partes integrantes das suas 

experiências no trato com o estudante com deficiência intelectual, a partir de discussão teórica 

sobre esses eixos e os relatos pessoais. Sabemos que já existem diversos estudos que se 

referem a professoras, pessoas com deficiência intelectual, ao atendimento educacional 

especializado e a educação especial, no entanto, este revela que as experiências de vida das 

professoras do AEE em Ipirá-Ba, são tomadas como guia para o direcionamento das ações 

educativas que auxiliam no desenvolvimento dos estudantes com deficiência intelectual. É 

mister ressaltar que nessa pesquisa, os estudos e os achados foram analisados num contexto 

específico que são as salas de recursos multifuncionais em escolas públicas municipais de 

Ipirá-Ba, portanto, aplicá-lo em outras instâncias exige uma nova investigação que descreva o 

fenômeno exatamente como e onde ele se revela. 

Nesse caminhar, o encontro com as narrativas dessas mulheres revelaram concepções 

pessoais acerca das categorias anteriormente citadas, a partir das suas interações sociais, 
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históricas e cultuais. O know-how dessas profissionais oportunizou a reflexão sobre estas 

questões, revelando que a experiência é motor para a produção de conhecimento e, é também, 

possuidora de uma capacidade transformadora, isto é, ela nos forma e nos transforma 

(LARROSA, 2002). Sendo assim, é fundada nas relações com o mundo vivido e na reflexão 

sobre essa experiência de vida que se produz o conhecimento e que se modifica as pessoas. 

Nesse sentido, entendemos que o cotidiano pessoal e social dessas professoras com toda a 

diversidade que a constitui, possibilita a estruturação organizacional dos atendimentos 

educacionais especializados vislumbrando a ampliação do conhecimento dos estudantes com 

DI a partir do seu próprio conhecimento de mundo e de si mesmas. 

 Cabe ainda destacar, que essas experiências trouxeram contribuições valiosas para a 

compreensão da organização da prática pedagógica dessas professoras, bem como, do que a 

fundamenta. As experiências narradas por cada uma delas permitiram que eu fizesse uma 

análise sobre o que fundamenta essas práticas. Inicialmente, elas concebem o corpo do 

estudante com deficiência intelectual como um lócus experiencial com o mundo, de outro 

modo, é a partir da relação desse corpo como ser-para-o-mundo que as experiências 

perceptivas do estudante com DI são construídas. Essas professoras comungam com as ideias 

de Merleau-Ponty (2011) a partir da fenomenologia da percepção, ao concordarem que o 

sujeito da percepção é o corpo, ele é instrumento de aprendizagem e, através dele, o estudante 

com deficiência intelectual aprende. É importante salientar, que as participantes não trataram 

o corpo como partes separadas, mas demonstraram compreendê-lo como um local de história 

de vida, ultrapassando as dicotomias e limitações físicas. Enfim, elas relataram que o AEE 

sustentado por uma prática pedagógica cuidadosa e respeitosa viabiliza a experiência corpórea 

do estudante com DI.  

Ainda sobre essa temática, ficou evidenciado que esse corpo também pode apresentar-se 

em circunstâncias diferentes e está colocado pelas professoras como possibilidade de 

experiência para todas as pessoas. A definição para cada categoria foi feita conforme a 

background cultural e social e, a própria experiência pessoal do processo de adoecimento, 

assistência à saúde ou de deficiência. Conforme essa categorização, os planos de atendimento 

são constantemente (re) elaborados para contemplar as necessidades especificas de cada 

estudante. Reafirmamos aqui, a competência de cada professora para conviver com a 

diversidade e adversidade e mesmo assim, viver em um continuum de fazeres e refazeres 

pedagógicos para essa clientela.  

Sendo a ação do cuidar, uma prática fundamentalmente humana (ROSELLÓ, 2009), as 

professoras participantes dessa pesquisa nos brinda com uma reflexão sobre o cuidado como 
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responsabilidade e compromisso com o outro. Com foco no AEE, elas sinalizam que o 

cuidado perpassa pelo planejamento, organização e execução do trabalho que envolve 

também, seleção de materiais e ambientação. Conforme elas nos apresentaram, às vezes tudo 

isso é atropelado por aflições desencadeadas pela falta de credibilidade no trabalho 

desenvolvido e no potencial dos estudantes e, pela ausência de recurso humano (equipe 

multidisciplinar). No entanto, tomadas pelo desejo de ver avanços intelectuais, emocionais e 

sociais, o cuidado está à frente das atividades. Relacionado ou mesmo integrado ao cuidar, 

elas nos falam sobre o amor. Amor ao próximo, ao trabalho, como sinônimo de cuidado, 

justiça, respeito e solidariedade. As experiências cuidadoras no atendimento educacional 

especializado relatadas pelas participantes, dizem muito sobre a experiência de vida dessas 

mulheres nas suas relações sociais e familiares. Como quatro das cinco participantes relataram 

que a iniciação do trabalho se deu a partir de um relacionamento com familiar ou conhecido 

com deficiência, pode-se afirmar que a experiência ensina essas mulheres a transformar suas 

vidas e dos seus alunos com deficiência intelectual. 

Conhecer as histórias, o trabalho, enfim, as experiências dessas professoras, foi 

também, uma experiência singular e salutar. A aquisição do saber pela experiência se dá 

conforme ocorrem as interações com o(s) outro(s), à medida que percebemos o sentido do que 

nos ocorre, que damos espaço para esses acontecimentos e que somos receptivos a eles. Essa 

foi a postura que tentei manter durante todo esse estudo, e nessa direção, fui apresentada por 

meio de falas, olhares, gestos e expressões a saberes específicos e únicos dessas mulheres que 

diariamente vivenciam nas salas de recursos multifuncionais situações que causam aflição, 

quietude, alegrias, frustrações, amores e desamores, mas que não deixam de propiciar ao 

estudantes com deficiência intelectual, a oportunidade de conhecer as letras, os números, a 

escola, o mundo, aos outros e a si mesmo. “A experiência e o saber que dela deriva são o que 

nos permite apropriar-nos de nossa própria vida.” (LARROSA, 2002, p. 27). Deste modo, 

apropriar-se de si mesmo, significa experienciar a vida.  
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APÊNDICE A 

 

Questionário exploratório
29

 

Cuidadora/Mãe 

 

1. Dentre as alternativas de assistência à saúde (informal, popular e profissional), quais você 

conhece ou já ouviu falar? 

 

2. Já fez uso de alguma delas pra você ou seu (a) filho (a)? 

 

3. Como você compreende a assistência à saúde oferecida em cada alternativa nos seguintes 

quesitos: 

3.1. Disponibilidade de profissionais; 

3.2. Valor das consultas; 

3.3. A maneira como as consultas são realizadas; 

3.4. Duração das consultas; 

3.5. Consulta privada ou pública, há diferenças? Se sim, quais são? 

3.6. A maneira como o profissional conduz o tratamento e realiza o diagnostico? 

3.7. Quem participa da consulta? 

3.8. Resultados (eficácia ou risco) do tratamento? 

 

4. Em que tipo de orientação você se baseou antes de consultar um profissional de saúde? 

5.  Se a orientação não foi profissional: 

6. Por que você consultou (a)? 

7. Quais as vantagens desse tipo de orientação sobre a orientação profissional? Você 

percebeu algum benefício? Se sim, qual (ais)? 

8. A orientação recebida foi benéfica ou prejudicial à saúde? 

9. Se a orientação foi profissional: 

10. Por que você consultou (a)? 

11. Quais as vantagens desse tipo de orientação sobre a orientação profissional? Você 

percebeu algum benefício? Se sim, qual (ais)? 

12. Qual o (s) motivo (o) que te levou a escolher essa escola para o seu filho estudar? E essa 

Sala de Recursos Multifuncionais? 

 

 

 

 

                                                             
29

 Adaptação do livro de HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. Tradução Eliane Mussmich. 2 ed. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1994. Capítulo 4.  
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APÊNDICE B 

 

Roteiros para Entrevistas Centradas na pessoa. 

Técnicas de sondagem (contexto linguístico, entendendo a cultura local, confiança e local da 

entrevista) - Levy e Hollan (1998) apud Mota (2012). 

 

QUESTIONÁRIO EXPLORATÓRIO 

 

PROFESSORA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

 

Escola Municipal: ____________________________________________________ 

Data: ____/_____/____        Hora: _______________ 

Entrevistador: ________________________________________________________ 

 

I. Identificação 

 

1 – Nome:  

2 – Gênero:      Masculino (      )                 Feminino (      ) 

3 – Idade:  

4 – Estado Civil:  

5 – Tem filhos? Se sim, quantos?  

6 – Com quem você mora? (Descreva as relações de parentesco de cada morador)  

7 – Qual a sua escolaridade? 

8 - Ainda estuda?  

9 – Qual a sua profissão?  

10 - Há quanto tempo você trabalha nesta instituição escolar? E na sala de recursos 

multifuncionais?  

11 – O que lhe motivou a trabalhar com essa modalidade de ensino?   

12 - Você participou de alguma formação específica para trabalhar com o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE? Qual?  

13 – Existe alguém com alguma deficiência em sua família?  
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 1 

PROFESSORA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

 

1. O que é ser professor do AEE? 

2. Há dificuldades na realização desse trabalho? Quais? 

3. Efetividade desse trabalho? 

4. Qual (ais) os enfrentamentos dessa prática? 

5. Pra você, qual a importância do seu trabalho? 

6. Como as professoras da sala comum se relacionam com vocês? 

7. O que elas demonstram compreender sobre a função da SRM? É um entendimento claro ou 

há distorção? 

8. E a compreensão das famílias? O que vocês pensam sobre isto? Se há distorções, qual seria 

o motivo? 

9. Pessoalmente, o que lhe motiva continuar o trabalho na SRM? E profissionalmente? 

Socialmente? 

10. Considerando o que o grupo trouxe na discussão do encontro anterior sobre a importância 

das experiências pessoais, vamos retomar à sua história: Você lembra do primeiro 

atendimento? Como foi? 

11. Qual foi a sensação em atender uma pessoa com deficiência? Quais sentimentos? 

12. Você consegue fazer um comparativo entre os atendimentos de antes e hoje? 

13. Quais diferenças?  

14. O que você acha que contribuiu para essas mudanças? 

15. Compartilhe algumas experiências sua, com o estudante com deficiência intelectual na 

sala de recursos. 

16. Você se recorda de alguma experiência com estudante com deficiência intelectual na sala 

de recursos, na qual você utilizou das experiências pessoais como suporte para auxiliá-las 

em sala? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 2 

PROFESSORA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

1. No encontro anterior, vocês relataram experiências com o DI e o corpo. Em algumas delas 

vocês falaram em cuidado. O que é o cuidado? 

2. O cuidado está incluso na ação de vocês?  

3. Que tipo de cuidado vocês tomam ao realizar os atendimentos com os estudantes com DI? 

4. Como ele é desenvolvido?  

5. Relatem experiências onde o cuidado se destacou no atendimento. 

6. Como citado, a concepção de corpo é importante na tomada de decisões quanto ao 

atendimento às crianças com alguma deficiência. Você poderia conceituar o corpo? Ou 

seja, o que é o corpo para você? 

7. Qual a função dele? 

8. Qual sua compreensão sobre o corpo do estudante com deficiência intelectual? 

9. Existe diferença ente seu corpo e o do estudante com deficiência intelectual? 

10. Há diferença entre os corpos com e sem deficiência? Se sim, quais?  

11. Como se dá a relação entre seu corpo com o do aluno com estudante com deficiência 

intelectual atendido no AEE? 

12. Como você acha que o DI se relaciona com o mundo que o cerca? 

                                                 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 3 

PROFESSORA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 

 

a) O que você compreende como doença?  

b) E sobre deficiência?  

c) Há alguém da sua família, próximo a você, que passa por algum tipo de aflição (situação 

complicada)?  

Sim (     )  Não (     )  

Se sim:  

d) Que aflição é essa?  

e) Que tipo de ajuda recebe?  

f) Você faz algo por essa pessoa? O que?  
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ANEXOS 

 

 Hino do município de Ipirá 

(Letra por Walter Cajazeira 

Melodia por Maestro Eduardo Fonseca Ramos) 

 

Ipirá, Ipirá, Ipirá                                                           

Minha linda cidade altaneira 

Teus encantos são como não há, 

És, em tudo, Ipirá, brasileira! 

Os teus ares, teu solo,teu povo 

São o retrato fiel do Brasil 

Eu me sinto feliz eu me louvo... 

Sou teu filho Ipirá varonil! 

Hei de sempre cantar-te na vida,                                                     

Ninho augusto do meu coração, 

Ipirá, minha terra querida, 

Meu formoso e sagrado torrão. 

Ipirá, Ipirá, Ipirá 

Minha linda cidade altaneira 

Teus encantos são como não há,  

És, em tudo, Ipirá, brasileira! 

E pensando na tua grandeza 

Que teu povo trabalha e produz, 

Terra amada de tanta riqueza, 

Que tem certo futuro de luz... 

Hei de sempre cantar-te na vida 

Ninho augusto do meu coração 

Ipirá, minha terra querida, 

Meu formoso e sagrado torrão. 

Ipirá, Ipirá, Ipirá 

Minha linda cidade altaneira 

Teus encantos são como não há, 

És, em tudo, Ipirá, brasileira!! 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA DE IPIRÁ 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

  Praça Roberto Cintra s/n – 1º Andar Edifício Banco do Brasil / Ipirá – Bahia Cep 44.600-000 
        

Tel.: (75)3254-3126/e-mail:educacaoipira@ig.com.br / educespecial.ipira@yahoo.com.br  
 

 CENSO 2014 – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

DEFICIÊNCIAS Escola Municipal 

Antonia Carvalho 

Colonnezi 

Escola Municipal 

Roque Leão dos 

Santos 

Escola Municipal 

Vila Nova 

Escola Municipal 

Aurelino Carneiro 

dos Santos 

TOTAL 

GERAL 

Deficiência Física - - - 1 1 

Deficiência Múltipla 2 - 1 - 3 

Baixa Visão  1 - 1 - 2 

Cegueira 1 - - - 1 

Deficiência Intelectual 9 3 7 2 21 

Deficiência Auditiva - - - -  

Surdez - - - 1 1 

Autismo Clássico - - - - - 

Transtorno Desintegrativo da 

Infância (Psicose Infantil) 

- - - - - 

Síndrome de Asperger - - - - - 

TOTAL 13 3 9 4 29 
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