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1. INTRODUÇÃO 

A política educacional brasileira, em consonância com políticas internacionais, 

referenda o princípio da inclusão escolar, que, na nossa legislação, está sendo assegurada 

pela Constituição Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n º 

9.394/96), Diretrizes Nacionais da Educação Especial (2001) e mais recentemente pela 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). Estes 

documentos estabelecem que a educação é direito de todos e que a escola deve ser 

competente para atender satisfatoriamente todo o alunado. Cabe então a escola se organizar 

e prover os recursos materiais e pedagógicos necessários para que todos os alunos sejam 

satisfatoriamente escolarizados e tenham acesso aos níveis mais elevados de aprendizagem 

e desenvolvimento. 

A inclusão escolar pode ser considerada um movimento político que busca a 

construção de escolas democráticas, em que a diversidade do alunado é aceita e respeitada. 

A estrutura educacional vigente deve garantir o acesso de todos os alunos, inclusive e 

especialmente dos que foram historicamente segregados por ela. Mais do que o acesso, a 

escola deve garantir a permanência e o sucesso de todos. Para que a política de inclusão 

escolar possa ser bem-sucedida, as escolas devem responder satisfatoriamente as 

necessidades de todos os alunos, proporcionando a estes o desenvolvimento máximo de 

suas habilidades e potencialidades, mas para isso é preciso que nossos sistemas escolares se 

atualizem, para que realmente estejam preparados para educar a todos: 

 
 A mera inserção do aluno deficiente em classe comum não pode ser confundida 
com a inclusão. Na verdade, toda a escola precisa ter um caráter inclusivo nas 
suas características e no funcionamento para que sejam matriculados alunos 
deficientes e sejam acolhidos. Uma escola que só busca arranjo especial 
determinado pela presença de algum aluno deficiente e na qual a adequação é 
feita para as necessidades particulares dele não pode ser considerada 
propriamente inclusiva. Estaria, em princípio, excluindo a participação daqueles 
cujas necessidades não podem ser satisfeitas pelas condições atuais de 
funcionamento. (OMOTE, 2004, p.6). 
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Os dados do censo escolar de 2006 apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais (INEP) evidenciam que o fluxo de alunos da classe especial para 

a classe comum vem gradativamente crescendo desde 2000, sendo que a maioria das 

matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais se concentra no nível do 

ensino fundamental e na rede municipal. Além disso, os dados indicam que alunos com 

deficiência mental1 são maioria, representando quase que metade deste alunado matriculado 

em escolas no Brasil (BRASIL, 2006). 

Considerando que vem crescendo progressivamente o número de alunos com 

deficiência mental sendo escolarizados em classes comuns do ensino regular, em 

decorrência da política de inclusão escolar, é de certa forma previsível que esta mudança 

ocasione dúvidas, problemas e aspectos positivos, que precisam ser discutidos e 

socializados, visando à construção de práticas inclusivas cada vez mais bem sucedidas no 

sistema educacional.  Assim, o presente estudo partiu do problema de como avaliar a 

escolarização dos alunos com deficiência mental que vem freqüentando as classes comuns 

das escolas regulares, para que a partir disso, se possa produzir indicadores que permitam 

identificar os aspectos a serem melhorados. 

Uma maneira bastante eficaz de se avaliar e monitorar as práticas escolares 

inclusivas é saber dos principais atores como eles estão vivenciando tais mudanças, em 

especial seus processos de escolarização e socialização. Entre os vários atores que 

poderíamos escolher para o estudo preferimos eleger o próprio aluno com necessidades 

educacionais especiais posto que tais mudanças são propostas para beneficiá-los.  

No caso específico da condição da deficiência mental, a voz do aluno é ainda mais 

importante uma vez que usualmente se atribuiu a esta condição o estigma da infantilidade, 

da incapacidade de fazer escolhas em suas vidas, de expressar vontades, percepções e 

sentimentos (NUNES et al, 2002 e MAGALHÃES, 2002). 

Investigando a voz dos alunos com deficiência mental sendo escolarizados em 

classes comuns, Morejón (2001) Mori (2003) e Dias (2004)  evidenciaram que tais alunos 

relataram a vivência tanto de experiências positivas (socialização e sentimento de 

                                                 
1 Apesar da nova definição da “American Association of Mental Retardation” delimitar que a deficiência 
mental deve agora ser conhecida como deficiência intelectual, neste trabalho optou-se por utilizar o termo 
deficiência mental porque este foi o termo mais utilizado pelos autores consultados e também o encontrado na 
legislação educacional nacional. 
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pertencimento) quanto negativas (segregação e preconceito). Ainda que estivessem 

vivenciando experiências negativas, os alunos relataram ter encontrado na escola regular 

um importante ponto de referência para a realização de experiências pessoais e sociais 

favorecedoras do desenvolvimento e elevação da auto-estima. Assim, o espaço da escola 

comum era por eles mais desejável do que os espaços segregados da educação especial. 

Entretanto, os estudos baseados nos relatos dos alunos com deficiência mental continuam 

revelando que na escola comum ainda predomina a vivência de aspectos negativos, tais 

como a marginalização, segregação, preconceito e estigma (SANTOS 1998; MARIOTI, 

2005). 

Os estudos sobre a percepção que os alunos com deficiência mental têm sobre o 

processo de escolarização que vivenciam são importantes para compreender o impacto das 

mudanças políticas na vida destes alunos. Se a meta final for implantar estratégias para que 

o aluno possa adquirir um novo lugar social, no âmbito da pesquisa científica têm sido 

escassas as oportunidades oferecidas para que os próprios alunos expressem seus 

julgamentos e escolhas sobre esta nova forma de escolarização. Além disso, identificar 

concepções de usuários é também importante porque estas podem acabar por definir limites 

e possibilidades, inclusive para estabelecer limites educacionais mais realistas (OMOTE, 

2004b). 

 Considerando-se a importância de oferecer a oportunidade para que os alunos com 

deficiência mental expressem seus julgamentos sobre o processo de inclusão escolar e de 

pesquisas que avaliem a percepção destes atores, o presente estudo teve como objetivo 

identificar os aspectos positivos e negativos relatados por alunos com deficiência mental a 

respeito da mudança na forma de escolarização, considerando os aspectos relacionados as 

interações sociais, participação da escola e expectativas futuras, e o relacionamento com a 

aprendizagem do conteúdo curricular. 

 

2. MÉTODO   

Trata-se de um estudo baseado na abordagem qualitativa, que na área da Educação 

Especial, adquirem sua importância na medida em que podem fornecer informações para 

que se compreenda o que se passa com os usuários dos serviços, suas famílias, bem como 

com os profissionais que com elas atuam. A experiência de vida destes sujeitos pode 
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fornecer informações para direcionar ou aprimorar as políticas e práticas que vem sendo 

desenvolvidas (BRATNLIGER et al, 2005). 

O estudo foi baseado num delineamento de dois grupos de alunos, um com e o outro 

sem deficiência mental, sendo que todos os participantes foram submetidos aos mesmos 

procedimentos de coleta de dados, a fim de permitir a comparação dos dois grupos e poder 

evidenciar se e como as percepções seriam específicas ou não do grupo de alunos com 

deficiência mental. 

 

2.1. Participantes 

Participaram deste estudo dez alunos selecionados por serem egressos de classe 

especial para deficientes mentais (nove alunos) ou de escola especial (um aluno), mas que 

estavam no momento do estudo, sendo escolarizados em classes comuns das escolas 

regulares do ensino fundamental. A idade dos participantes variou entre 10 a 17 anos, e o 

grupo era composto por seis indivíduos do sexo feminino e quatro do sexo masculino. 

Todos estavam freqüentando classes comuns do ensino fundamental em escolas de uma 

rede municipal.  

Além dos alunos com deficiência mental, participaram também 10 alunos sem 

deficiência, sorteados entre os colegas da mesma classe daqueles com deficiência mental, 

para constituição do grupo comparativo. A faixa etária deste grupo variou entre 7 a 13 anos, 

com seis do sexo feminino e quatro do masculino.  

O critério geral de seleção dos participantes exigia que os alunos possuíssem 

articulação lingüística suficiente para que pudessem responder aos questionamentos feitos. 

 

2.3. Local 

 O estudo foi desenvolvido na rede de ensino municipal de uma cidade de médio 

porte do interior de SP. O município adotou a política da inclusão escolar expressa pelo 

encaminhamento dos alunos de classe especial para as classes comuns da escola regular. 

Além disso, era garantida uma rede de suportes, baseada em serviços de atendimento 

especializado com itinerância intra-institucional, para fornecer apoio aos alunos e aos 

professores, especificamente no que diz respeito a adaptações curriculares e pedagógicas. 

2.4. Instrumentos 
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 Foram construídos dois roteiros: um para a entrevista semi-estruturada e outro para 

a demanda de desenhos acompanhados de interrogativa. 

O roteiro de entrevista semi-estruturada foi elaborado com base na revisão de 

literatura e versava sobre os seguintes temas: relacionamento com a professora da classe 

comum, relacionamento com os colegas da classe comum, participação da escola e 

expectativas futuras e relacionamento com a aprendizagem do conteúdo curricular. O 

roteiro de demanda de desenho acompanhado de interrogativa foi elaborado com base no 

procedimento de Mori (2003), e foi composto pelos respectivos temas: “eu e minha escola”, 

“eu e meus colegas”, “eu e minha professora”. A demanda foi acompanhada das seguintes 

interrogativas: a) O que está acontecendo neste desenho? b) Por que elas estão agindo 

assim? c) O que elas estão sentindo? 

Todos os roteiros foram submetidos à avaliação de juízes externos, validados e 

submetidos a um estudo piloto para testagem dos instrumentos e para as adequações 

necessárias. 

 

2.5. Procedimentos de coleta de dados 

 O procedimento de coleta de dados envolveu dois dias de acompanhamento nas 

classes dos respectivos alunos buscando a familiarização da pesquisadora com os 

participantes do estudo, e um terceiro dia para a realização da coleta de dados, que 

envolveu a entrevista semi-estruturada e a demanda de desenho acompanhado de 

interrogativas. 

 

2.6. Análise de dados 

A análise dos dados do roteiro de entrevista semi-estruturada foi feito por meio da 

análise de conteúdo que, segundo Bardin (1977) trata-se de uma técnica que analisa e 

interpreta o conteúdo manifesto das comunicações por meio de procedimentos sistemáticos 

e objetivos. Para tanto, as respostas das entrevistas foram gravadas e depois transcritas. Em 

seguida foi feita uma leitura extensiva destes relatos para um posterior desdobramento do 

texto em unidades de registro (falas dos participantes) e posterior categorização do 

conteúdo de acordo com as semelhanças das unidades de registro. As categorias foram 

definidas a priori, com base no próprio roteiro de entrevista semi-estruturada. 
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A análise dos desenhos acompanhados de interrogativas foi feita com base nos 

indicadores de Mori (2003) que considera a impressão global dos desenhos e os aspectos 

específicos relacionados à situação escolar, bem como as descrições dos participantes sobre 

seus respectivos desenhos. Cada desenho foi analisado individualmente para que se pudesse 

identificar os sentimentos descritos em cada situação demandada. Em seguida, foi feita uma 

análise global dos desenhos considerando cada grupo de alunos (com e sem deficiência 

mental). As interrogativas dos desenhos foram transcritas e ilustradas em cada desenho para 

esclarecer as percepções baseadas nos desenhos dos próprios participantes. 

A partir disto, foi feita a triangulação dos dados para verificação da convergência entre 

as evidências das fontes de dados, sendo a triangulação por convergência de múltiplas 

fontes de dados utilizada por ser considerada uma forma de assegurar a credibilidade das 

medidas coletadas na pesquisa qualitativa (BRANTLINGER et al., 2005). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que diz respeito à escola enquanto um espaço de socialização, os alunos 

relataram experiências tanto positivas quanto negativas. Quando questionados sobre o 

relacionamento com os professores da classe comum, tanto os alunos do grupo com 

deficiência mental quanto do grupo comparativo revelaram manter uma boa interação com 

seus professores. De modo geral, percebe-se que os participantes afirmam gostar e se 

relacionar satisfatoriamente com os professores. Os trechos abaixo ilustram as falas do 

grupo de alunos com deficiência mental: 

 

“Gosto da professora (...) É legal, me sinto legal” 
 
“Eu gosto de todos. Eles são legais, ensinam a gente” 
 
“Gosto dos professores (...) porque eles são professores” 

 

Os alunos do grupo com deficiência mental gostam dos seus professores 

especialmente porque ensinam, porque são legais. Estas falas mostram uma boa relação 

entre alunos e professores. No caso do grupo comparativo, também se percebe as mesmas 

percepções: 

“Eu gosto dos meus professores, são todos divertidos” 
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“Gosto. Eles são muito simpáticos com a gente” 
 
“Eu gosto, ela é legal” 
 

 Em geral, os alunos demonstram um bom relacionamento com seus professores. Em 

apenas algumas falas nota-se uma insatisfação dos alunos com seus professores, em 

especial pela conduta deles em sala de aula. A seguir segue exemplos das falas dos alunos 

do grupo com deficiência mental: 

“(gosta professores) Mais ou menos, viu ?  A R. é chata (...) é brava. Os 
outros são legais, só ela que é chata. Sabe assim, quando eu fico lá no 
fundo ela grita: “fica aqui no meio”, daí eu fico, tem uns negocinhos de 
metro, sei lá, e ela coloca na mesa e ela fala isso que é sei lá. (... ) ela é 
brava oh, ela xinga cada um. ” 
  
“Gosto. Oh, ela é um pouquinho brava só (...) é, porque a gente fala 
muito, os outros ela fala, ela, ela. O A. bagunça e ela fica brava (...) ela 
fala, que talvez eu viro para trás para conversar  (que eu viro) um 
pouquinho, não é sempre. ” 

 

 Estas falas também aparecem nos relatos dos alunos do grupo comparativo: 

“Gosto (...). Eu só não gosto da J, ela é muito brava. Não gosto do F. Nós 
não podemos fazer nada que ele grita. Ele começa a ditar e o outro 
começa a falar, daí ele chama a atenção.” 
 
“O que eu gosto é de informática, a minha professora e de educação física 
(...) Ah, mais a K não é legal (...) eu não gosto dela não. Ela grita (... )  ela 
grita demais com os outros (...)  porque nós queremos ir no banheiro e ela 
não deixa. Aí nós ficamos pedindo e ela começa a gritar: “Aí, escuta o que 
eu to falando”, vixi, não gosto não." 
 

 Quando os participantes dizem não gostar de seus professores é porque estes são 

“bravos” (exigentes quanto ao silêncio, controlador das saídas da classe, além de gritar 

muito). No entanto, isso aparece enquanto uma atitude generalizada para toda a classe e não 

exclusivamente para determinado grupo de alunos. Em nenhum relato dos alunos com 

deficiência mental apareceu alguma queixa com relação a um tratamento diferenciado, em 

termos de relacionamento social, por parte dos seus professores. 

Comparando os dados dos dois grupos, percebe-se que ambos mantêm uma boa 

interação com os professores, os sentimentos e as percepções que nutrem por eles são 

bastante parecidos. Este fato também é percebido na maioria das produções dos desenhos. 

A seguir segue exemplos das produções dos alunos do grupo com deficiência mental: 
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Nos desenhos feitos, percebe-se que os personagens estão felizes, numa posição 

frontal e aparentemente gostando da situação que vivenciam. Os desenhos feitos contam 

com figuras coordenadas, são simétricos e, em geral, têm efeito agradável do todo. Além 

disso, as interrogativas que acompanham os desenhos ilustram que os participantes têm 

uma boa representação do (as) professor(as/es) da classe comum. Estas mesmas 

características também são percebidas nos desenhos dos alunos do grupo comparativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados coletados sugerem que, na grande maioria das vezes, os alunos com 

deficiência mental mantêm uma boa interação com seus professores da classe comum. Este 

fato sugere que os professores da classe comum não discriminam negativamente o aluno 

egresso de classe e/ou escola especial para deficientes mentais, ou se o fazem, os alunos 

não percebem. Tais interações são importantes na perspectiva da inclusão escolar, pois 
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podem favorecer o relacionamento interpessoal e, consequentemente, interferir 

positivamente no processo de ensino-aprendizagem destes alunos: 

 
A convivência dos alunos com necessidades especiais em ambientes comuns e as 
interações sociais que se estabelecem servem para aumentar uma variedade de 
habilidades comunicativas, cognitivas e sociais, bem como para proporcionar aos 
alunos proteção, apoio e bem-estar no grupo (STAINBACK e STAINBACK, 
1999). 
 

 

Ainda no que diz respeito à questão da socialização, a grande maioria do grupo de 

alunos com deficiência mental, assim como do grupo comparativo, revela manter uma boa 

interação com os colegas da escola atual, da classe comum. As falas a seguir ilustram este 

dado do grupo de alunos com deficiência mental: 

 

“Ai, eu gosto dos colegas. Eles são muito educados, me ajudam (...) A professora 
manda, a L me ajuda, a B, todo mundo me ajuda.”  
 
“Tenho, tenho amigos (atividades de recreação) Conversar, falar de namorado, 
dar risadas, de amizades, novela (gosta dos colegas) Gosto porque são divertidos, 
alegres, simpáticos, faz as mesmas coisas que a gente gosta de fazer.” 
  
“Tenho (...) nós fazemos a lição, eles me ajudam (no recreio) nós ficamos 
conversando, fica conversando com os colegas de outra classe. Eu gosto, todo 
mundo é amigo.” 
 
 

Já os alunos do grupo comparativo assim falam sobre seus colegas da escola: 

 
“Tudo, tudo da classe são meus colegas (...) as meninas são divertidas, a gente 
fica brincando tudo bricando de bola (...) gosto de todo mundo lá, brinco, 
converso (...) Ah, me sinto alegre. Sinto assim como se estivesse na minha casa, 
fico com eles, brincando.” 
 

 
“Tenho (...) assim, quando os professores saem a gente fica conversando (...) que 
nem eu peguei o caderno de matemática, porque eu tinha faltado, a gente pega 
emprestado.” 
 
 
“Nós sentamos em grupo, tentamos resolver junto às contas de matemática, 
fazemos a lição em grupo (...) no intervalo a gente conversa, brinca de pega-pega. 
Eles são muito legais. Na minha classe não existe rivalidade com ninguém, me 
sinto bem enturmado.” 
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Em geral, os alunos dos dois grupos gostam dos colegas pela possibilidade de 

fazerem atividades juntos, amizades, pelas situações de recreação etc. Contudo, uma 

especificidade aparece nas falas dos alunos com deficiência mental quando afirmam gostar 

de seus colegas em função do apoio que recebem deles nas tarefas acadêmicas. Alguns 

desenhos feitos também são importantes para evidenciar as boas percepções dos 

participantes na interação com seus colegas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos desenhos feitos, a maioria também conta com personagens que estão sempre 

felizes e aparentemente gostando da situação que vivenciam. Os desenhos apresentam 

figuras coordenadas, são simétricos e, em geral, têm efeito agradável do todo. Além disso, 

as interrogativas que acompanham os desenhos ilustram que os participantes têm uma boa 

representação com seus colegas da escola. Estas representações também são percebidas nos 

desenhos dos alunos do grupo comparativo. 
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Apesar do relato das vivências positivas dos dois grupos de alunos, os alunos com 

deficiência mental relataram algumas situações específicas de vivências negativas com seus 

colegas de sala de aula: 

 
 “(...) tem uns moleques que me xingam na escola, um monte de moleque, tem 
moleque grandão. Ele fala que sou louca da APAE (...) mais eu não sou da 
APAE. É, sabe por que? Ano passado eu  era meio louquinha, sabe? Porque eu 
batia na A, porque ela ficava me xingando e eu bati nela, to nem aí. Fui na 
diretoria e fiquei de suspensão. (...) Eu tenho uma amiga que é a J. Ela tem 8 
anos, é baixinha (...) daí ela fica falando, eu não sou criança, sabe, mas ela, ela 
fica falando para a irmã dela que eu bati nela (...) Eu fui buscar lá, na classe da 
irmã dela e ela fechou a porta na minha cara (...) tem um moleque que xinga (...) 
chama de feia, horrorosa. Eu não gosto que me xinga, de vez em quando fico 
chateada sabe?” 
 
“Ah, eu não gosto que chamam os outros de vovozinha: “Vem cá vovozinha” 
(quem te xinga) De manhã e de tarde, tudo igual, eu fico normal, fico triste.” 
 
“Tem uns que são chatos comigo (...) tem uns que gritam comigo, bate em mim, 
xinga (...)Aqui na escola não pode falar palavrão. Nem na rua. Tem gente fazendo 
trabalho, tem gente pesquisando coisas de livro. Não pode falar palavrão. Eu 
conversei com a dona P e ela falou que vai conversar com este moleque (...) Ela 
falou que vai conversar com este moleque, vai por ele de castigo.” 
 

Ainda um participante fez um desenho em que evidencia uma situação que não 

indica uma boa interação com seus colegas: 
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Os dados acima evidenciam a experiência de situações de preconceito vivenciadas 

pelos alunos com deficiência mental por parte dos seus colegas de classe. Pode-se 

questionar que as diferenças dos alunos passam a ser vistas de modo pejorativo e logo são 

transformadas em deficiência, em estigma, a qual é: “uma marca social, uma mancha ou 

maculo social de inferioridade social” (OMOTE, 2004b, p.294). No caso deste estudo, o 

estigma parece legitimar e justificar as situações desagradáveis que os alunos com 

deficiência mental sofrem no âmbito escolar, já que são percebidos como “inferiores” que 

os demais.  

Estas falas nos levam a questionar que não basta aproximar fisicamente os alunos 

com e sem deficiência para que eles tenham boas interações sociais e para que sejam 

socialmente aceitos. Como isso não acontece de forma espontânea, é preciso planejar para 

que o espaço eduque a todos e para que respeite a diversidade (BATISTA e ENUMO, 

2004; AMIRALIAN e JURDO, 2004). A construção do estigma da inferioridade da 

condição da diferença/deficiência não é uma construção individual, mas sim social 

(GOFFMAN, 1985). Desta forma, toda a sociedade, toda a comunidade escolar, tem sua 

responsabilidade sobre sua produção e, por isso, deve tomar consciência desta questão e 

agir sobre ela. 

Quando questionados sobre a participação da escola e expectativas futuras, os 

alunos dos dois grupos são unânimes em afirmar que desejam obter uma profissão e 

defendem a importância da escola para a conquista deste sonho. As falas abaixo 

exemplificam as falas do grupo dos alunos com deficiência mental: 

 
“Quando eu crescer quero trabalhar de carregar cana É, carreto (vir na escola vai 
ajudar) Vai (...) porque você faz todos os estudos, faz um curso e daí vai 
trabalhar” 
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“Eu quero ser professora (...) professora de creche, cuidar de criancinha (...)  ah, 
eu queria, era bom . (vir na escola vai ajudar) Tem, todo dia. Não pode nem faltar 
um dia, quando estiver doente trás o atestado. O dia que faltar da escola pega o 
caderno do amigo e copia. É assim que eu faço, tenho o caderno todo em ordem.” 
 
“Queria ser cantora, queria trabalhar de professora, cuidar de crianças, ser artista, 
ser advogada, ser um monte, um monte (vir na escola vai ajudar) Porque assim. É 
melhor primeiro vir para a escola e depois ir trabalhar. Porque primeiro tem que ir 
para a escola, estudar bastante e depois vai trabalhar, porque quem trabalha 
primeiro daí não aprende nada. ” 
 
 

 Com relação aos alunos do grupo comparativo, também percebemos que eles 

atribuem um papel bastante importante para a escola, considerando que ela é o espaço onde 

terão acesso a uma vida mais satisfatória: 

 

“Ah, eu queria fazer uma faculdade para mim mesmo, ou montar uma para mim. 
Ah, eu queria estudar bastante, fazer os cursos, depois montar uma faculdade e 
uma fábrica. Quero ter uma empresa de faculdade e uma empresa de serragem 
(vir na escola vai ajudar). Ah, eu acho que sim. Ah porque eles ensinam né?” 
 
 
“Profissão eu queria ser pediatra (vir na escola vai ajudar) Ah, eu acho que sim 
(...) porque eu acho que precisa ter bastante estudo para a gente conseguir as 
coisas né?” 
 
 
“Queria ser professora (...) ah, porque é legal (vir na escola vai ajudar) Acho que 
sim (...) ah, porque aprende tudo.” 

 
 

 Os alunos dos dois grupos reconhecem a importância da escola e acreditam que por 

meio dela poderão obter os conhecimentos para uma vida mais plena e satisfatória. Isto 

demonstra que os alunos do grupo com deficiência mental, assim como seus colegas, 

também desejam encontrar na escola um lugar onde possam aprender para que possam ter 

uma vida plena e uma inserção social futura. Quando olhamos as produções de desenho 

feitas pelos alunos dos dois grupos também percebemos que eles demonstram gostar deste 

espaço da escola regular que atualmente vivenciam. A seguir segue exemplos das 

produções do grupo de alunos com deficiência mental: 
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Em geral, os desenhos sobre a escola também são percebidos enquanto um espaço 

agradável. Os personagens desenhados estão sempre felizes, numa posição frontal e 

aparentemente gostando da situação que vivenciam. Os desenhos feitos contam com figuras 

coordenadas, são simétricos e, em geral, têm um efeito agradável do todo. Além disso, as 

interrogativas que acompanham os desenhos ilustram que os participantes estão 

vivenciando situações agradáveis na classe comum da escola regular atual. Estas mesmas 

condições são percebidas nas produções do grupo de alunos comparativo: 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

No entanto, mesmo reconhecendo que a escola tem um papel essencial para que 

possam ter uma inserção social satisfatória, quando os alunos são questionados sobre o 

relacionamento com a aprendizagem do conteúdo curricular encontramos uma grande 

disparidade entre as falas. A totalidade dos participantes do grupo de alunos com 

deficiência mental afirma ter uma grande dificuldade no que diz respeito à aprendizagem 

do conteúdo curricular na classe comum. Quando indagados sobre o seu relacionamento 
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com a aprendizagem do conteúdo curricular, com as atividades desenvolvidas em sala de 

aula, com a sua aprendizagem, os alunos apresentam percepções bastante negativas da sua 

situação de ensino-aprendizagem em uma classe comum da escola regular: 

 

“Português não gosto não, e de inglês (...) eu não gosto de ler. A tia fala assim, lê 
para mim rapidinho. Daí eu falo assim, nossa professora, eu não sou uma 
metidora (...) não gosto, quando a professora coloca o texto na lousa para escrever 
e depois responder (...) é ruim, dói o braço. Ditado é a lição mais difícil, porque o 
professor fala muito rápido, eu não consigo fazer (fazer a lição) devagarzinho eu 
vou conseguir.” 
 
“ Só que eu não sei mesmo é matemática (...) acho que é só conta só (...) de mais 
e menos (...) quando eles colocam atividades na lousa para responder, aí é um 
pouco complicado (...) ai, as de matemática. Nossa! De matemática eu apanho 
(...), matemática é complicado. Não dá para ler, você não entende quase nada, 
precisa ficar repetindo, vai fazendo as contas errado, até conseguir” 
 
“O professor é rápido, escreve na lousa e daqui a pouco apaga (...) é difícil (...) 
porque tem que ficar fazendo umas continhas mais difíceis também (...) porque 
tem umas que é bem difícil, tem umas que ele faz muito rápido (...) Não consigo 
responder as perguntas.” 
 
“(entende a lição que a professora passa) Muito difícil (...) eu sou um pouquinho 
devagar (...) eu tenho um pouco de dificuldade.” 

 

 Os alunos com deficiência mental relatam encontrar bastante dificuldade em 

acompanhar as atividades desenvolvidas em sala de aula, em especial em acompanhar o 

ritmo dos professores e do restante da turma e reclamam da forma como o quadro negro é 

usado pelos professores para ensinar. Estas dificuldades ficam ainda mais evidentes quando 

comparamos as falas dos dois grupos. Os trechos abaixo ilustram as falas dos alunos do 

grupo comparativo: 

 

 

 

  “Consigo fazer a lição” 
 

“Consigo fazer a lição. Se eu tiver dificuldade eu levanto a mão e ela me 

explica” 

 

 Quando comparamos a fala dos dois grupos percebemos que os alunos com 

deficiência mental tomaram para si a responsabilidade do fracasso escolar com relação à 
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aprendizagem do conteúdo curricular vivenciado na classe comum da escola regular. Sobre 

esta condição foram produzidos muitos estudos sobre os critérios envolvidos na 

elegibilidade dos alunos aos serviços segregados (classe especiais) da Educação Especial. 

Paschoalick (1981), Almeida (1984) e Denari (1984), revelaram que os critérios de 

encaminhamento e elegibilidade estavam baseados em critérios arbitrários, em que na 

grande maioria das vezes o aluno era responsabilizado pelo seu fracasso escolar. A 

condição da deficiência mental era compreendida numa visão organicista, em que a 

deficiência e as dificuldades atreladas à condição eram vistas como um atributo inerente ao 

aluno. 

 Na perspectiva da inclusão escolar, parece que ainda permanece o conceito de que o 

fracasso escolar vivenciado pelos alunos com deficiência mental é de responsabilidade sua 

e não dá escola. A condição organicista do fracasso escolar não é mais utilizada para 

justificar a legitimidade da segregação dos alunos com deficiência mental dos serviços 

escolares, mas ainda parece ser utilizada para culpabilizar o aluno pelo seu fracasso diante 

das demandas escolares e para eximir o sistema educacional da sua responsabilidade. 

Bourdieu (1992) identifica que muitas vezes a cultura da produção do fracasso 

escolar acaba se transformando em um habitus o qual perpassa as diversas gerações e 

legitima que o fracasso escolar é de responsabilidade exclusiva dos alunos. O habitus 

representa idéias e concepções legitimadas e mantidas pelas instituições que perpassam as 

gerações; é um sistema de disposições que age como uma mediação entre as estruturas e as 

práticas; que são incorporadas por indivíduos pertencentes a diferentes origens familiares e 

de classe e sua perspectiva pode permitir maior espaço para uma análise das ações dos 

indivíduos. O habitus acaba por moldar as atitudes, concepções e comportamentos das 

pessoas que freqüentam estas instituições, e no caso da instituição escolar, atinge os alunos, 

professores e familiares.  

Com relação ao grupo dos alunos com deficiência mental percebe-se que o habitus 

do fracasso escolar em ser de responsabilidade exclusiva do aluno é mantido e incorporado 

na medida em que os alunos historicamente vêem sendo responsabilizados por seu fracasso 

escolar e eles mesmos assumem esta culpa pelo fracasso diante dos objetivos escolares. São 

alunos que parecerem entrar na instituição escolar já predispostos a fracassar, e os 
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professores e familiares parecem ter essa concepção sobre os alunos também e por isso, 

consequentemente, pouca mudança é feita e proposta na organização das instituições. 

É interessante observar que mesmo vivenciado situações negativas com relação à 

aprendizagem do conteúdo curricular e, em algumas situações também, com a socialização 

com os colegas da classe, os alunos com deficiência mental encontram na escola um porto 

seguro onde acreditam que terão acesso à aprendizagem e desenvolvimento. Cabe, portanto, 

a escola e às políticas públicas lidarem com as dificuldades que os alunos possam vir a 

apresentar na aprendizagem do conteúdo curricular, considerando que tais alunos têm o 

direito de terem suas peculiaridades reconhecidas e igualdade de condições na vivência de 

experiências satisfatórias na interação com seus professores, colegas e também com a 

aprendizagem do conteúdo curricular. Não basta o aluno com deficiência mental estar na 

escola, é preciso também que ele possa participar e ter sucesso em todas as atividades. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As experiências de inserção de alunos com deficiência mental na classe comum não 

podem ser vistas a priori como algo bom ou ruim em si, quando se tem em mente o 

impacto deste tipo de escolarização sobre o aluno com deficiência mental. Nestes casos, 

parece difícil até mesmo falar de sucesso ou fracasso porque em geral observa-se que os 

alunos percebem tanto aspectos positivos quanto negativos nesta nova forma de 

escolarização. 

 Diante dos dados apresentados neste estudo pode-se questionar se de fato a inclusão 

escolar está ocorrendo na nossa realidade educacional. Consideramos que a matrícula é o 

primeiro passo, mas a inclusão, conforme seus pressupostos políticos e legais, somente vai 

se efetivar quando efetivamente os alunos tiverem acesso aos níveis mais elevados de 

aprendizagem e desenvolvimento, o que inclui a aprendizagem escolar e boas interações 

sociais. 

 A vivência de situações satisfatórias por parte dos alunos revela aspectos positivos, 

mas, por outro lado, a vivência de situações negativas evidência que muito ainda precisa ser 

feito. Para melhorar as práticas educacionais inclusivas no caso dos alunos com deficiência 

mental dois aspectos centrais chamaram a atenção neste trabalho: a necessidade de intervir 

para minimizar situações estigmatizantes e discriminatórias, e de mudar as práticas 
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instrucionais em sala de aula. A conclusão final do estudo é a de que se deixarmos os 

próprios alunos se manifestarem, e se souber ouvi-los, poderemos encontrar melhores 

caminhos para tornar nossas escolas e nossas salas de aulas mais inclusivas. 
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