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RESUMO 

A inclusão de pessoas com necessidades especiais encontra-se hoje entre uma das questões mais 

debatidas no âmbito social. Nesse sentido, conscientes da importância da temática, propomos neste 

trabalho elucidar alguns pontos relacionados à questão inclusiva na esfera familiar e educacional, 

tendo nessa circunstância, por finalidades analisar e discutir acerca de alguns dos seus importantes 

aspectos. Para isso, nos foi possível fazer uma pesquisa exploratória subsidiada por uma observação 

direta e um estudo de caso, ambos intermediados por uma entrevista de caráter qualitativo, além de 

uma pesquisa de cunho bibliográfico que privilegia os seguintes autores: Denari (2011) que vem 

discutir quanto às barreiras atitudinais como elemento prejudicial à autonomia do sujeito; Leblanc 

(2013) nos subsidiando acerca da importância de uma educação que enfatize as habilidades do 

homem; Ferreira (2009) trazendo suas concepções no que concerne a discriminação velada; Pelosi 

(2013) discutindo aspectos primordiais sobre a dificuldade comunicativa; entre outros. Os resultados 

apontam para o fato de que embora sejamos testemunhas de tantos avanços quanto à questão inclusiva, 

percebe-se a necessidade de uma quebra de paradigmas, que se encontram vinculados à superproteção 

enfatizadas pelo meio familiar; preconceito viabilizado pelo contexto social; e pelo despreparo na 

esfera das políticas e instituições educacionais. Logo, concluímos que o estudo é pertinente, por se 

tratar de uma temática presente no nosso cotidiano, seja como indivíduo social, ou como futuros 

profissionais da educação. 
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INTRODUÇÃO 

 Nosso trabalho trata-se de um estudo quanto ao cotidiano de um jovem com 

deficiência intelectual no meio educacional e familiar, solicitada pela disciplina Educação 

Especial e Inclusão ministrada pela professora Francisca Maria Gomes Cabral Soares 

professora da Faculdade de Educação – FE da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte - UERN. Ao longo das abordagens intermediadas por relatos numa entrevista 

qualitativa, notamos diversos aspectos importantes na vida de um jovem com necessidades 

especiais que merecem e estão denotados nesta pesquisa. 

 Nessa circunstância, apontamos questões ligadas ao seu cotidiano; sua vida numa 

instituição de ensino especial; algumas de suas manias, apontando nessa circunstância, uma 

provável atividade que corresponda as suas necessidades e que esta, esteja de acordo com sua 

faixa etária, na qual, dessa forma, tivemos a possibilidade de interligar tais aspectos a alguns 

estudiosos da temática, como: Denari (2011); Leblanc (2013); Freire (1996); Ferreira (2009); 

entre outros. 

Problematizamos algumas questões com relação aos relatos da vida de um deficiente 

intelectual, especialmente no sujeito sem oralidade, no que diz respeito ao preconceito como 

uma privação da autonomia do sujeito; as atitudes que se não colocadas com cautela podem 

contribuir para as chamadas barreiras atitudinais; superproteção presente na relação família-

deficiente; a dificuldade de comunicação como obstáculo no cotidiano do homem. 

Para a construção subjetiva deste trabalho tivemos como mediação a ferramenta da 

entrevista de caráter qualitativo, na qual nos foi possível entender alguns aspectos do 

cotidiano do sujeito. A entrevista foi realizada no dia 01 de Julho de 2014 e teve de ser 

mediada pelos relatos da mãe do jovem, tendo em vista que ele não tinha como nos conceder 

tais relatos diretamente pelo fato de ter sua oralidade comprometida.  Utilizamos como 

adicionais metodológicos a pesquisa bibliográfica para fundamentação dos dados empíricos.  

 

O ESTUDO DE CASO 

 

O sujeito da pesquisa trata-se de um homem com 31 anos que excepcionalmente neste 

trabalho, o chamaremos de Guto
5
, natural da cidade de Mossoró-RN. Aos sete anos de idade 

foi diagnosticado com uma paralisia cerebral, tendo dessa forma, segundo o médico poucas 

chances de uma vida longa. Após o diagnóstico e alguns tratamentos, inicia sua vivência 
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numa instituição de caráter especial, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE, onde até hoje frequenta com assiduidade.  

O jovem vive com sua mãe, dois sobrinhos e duas irmãs na cidade de Mossoró. Apesar 

da vida adulta, seu cotidiano encontra-se sempre voltado para sua casa, pois não teria segundo 

sua mãe, condições de estar em contato direto com o espaço externo pelo perigo natural do 

meio urbano, e também, pela ausência de “aptidão” por parte dele em saber lidar com o meio 

social. 

Temos a consciência da importância do âmbito familiar para a vida do homem, 

especialmente a dos com necessidades especiais, ou seja, sabemos que a família tem um papel 

fundamental de contribuição para o desenvolvimento do sujeito, no entanto estamos cientes 

também, que para atuar positivamente para esse processo desde cedo a família deve atuar 

como mediadora para a autonomia do indivíduo em desenvolvimento, não havendo isso, a 

mesma poderá prejudicar de forma decisiva para que o sujeito alcance sua  efetiva 

independência. Com relação a Guto, essa busca por independência torna-se agravada pela 

ausência de sua oralidade, pois a falta de comunicação gera na maioria das vezes, uma noção 

equivocada de que o sujeito encontra-se sempre passivo a atribuições alheias.   

A respeito disso, Pelosi (2013) nos afirma que: “Essa dificuldade comunicativa 

promove nas pessoas que cercam esse indivíduo a sensação de que ele nada tem a dizer.” (p. 

128) Ou seja, a ausência comunicativa opera como um meio de fortalecimento dos aspectos 

que regem a insensibilidade para com a subjetividade do homem, dificultando a atenção para 

suas reais necessidades. 

No que concerne a relação de Guto com sua família, as coisas tornam-se complexas e 

preocupantes, pois nitidamente percebemos a “superproteção” por parte de seu meio familiar 

para com ele. Nesse sentido, gostaríamos de ressaltar que não temos a pretensão de julgar 

atitudes e ações de ninguém, pois sabemos dos desafios que cercam a vida de uma pessoa com 

deficiência, e consequentemente de sua família. No entanto, sabemos dos males que a 

proteção excessiva pode ocasionar na vida de qualquer pessoa. Um ponto relevante que 

caracteriza essa superproteção por parte da família do jovem, encontra-se no fato deste sujeito 

estar sempre dependendo de seus familiares para a execução de práticas simples de seu 

cotidiano, tomar banho, se vestir e até mesmo para colocar sua comida. O fato de sua 

dependência funcional nos deixou inquietos, pois como poderia um jovem com suas funções 

motoras desenvolvidas, precisar de terceiros para realização de tarefas do seu cotidiano? 

Nessa circunstância, atentamos para uma lacuna quanto à valorização da autonomia deste 

sujeito, sendo que nessa ocasião, possivelmente sua família esteja inconsciente da importância 
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em contribuir para sua autonomia, estando essa prática relacionada com aspectos do 

preconceito, na qual segundo (Heller apud Denari 2011) é justamente o preconceito que 

dificulta que o homem tenha sua autonomia, diminuindo até mesmo sua liberdade de escolha.  

Ações dos familiares de Guto que relatamos seriam o que podemos chamar de 

discriminação velada, que segundo (Ferreira, 2009) essa discriminação está vinculada a um 

falso ideário de beneficiar o sujeito, realizando tarefas para ele por acreditar que este não seria 

capaz de desenvolvê-la sozinho, prejudicando-lhe gradativamente ao longo de sua vida, 

impedindo seu desenvolvimento prático e cognitivo. Diante disso, podemos notar que nesse 

sentido, ao invés de ajudar o sujeito com necessidades especiais a progredir, a família muitas 

vezes não sabendo, torna-se um fator determinante para sua regressão.  

 

O DEFICIENTE INTELECTUAL E SEU COTIDIANO ESCOLAR  

 Sabemos da importância da educação como mediadora para socialização do indivíduo, 

consolidação das suas experiências e construção dos seus conhecimentos, no que concernem a 

uma educação que atente para as necessidades especiais, tais aspectos tornam-se 

imprescindíveis, exigindo do espaço educacional contribuições reais para a vida do sujeito 

com deficiência. 

Na entrevista que nos foi concedida, ao inicialmente questionarmos quanto ao tempo 

de estadia de Guto na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, sua mãe nos 

responde que desde os sete anos de idade. Dessa forma, de imediato indago quanto às 

atividades que ele faz na instituição, na qual ela nos afirma: “ele brinca, risca, pinta e cola”. 

Além dessa afirmação, nos é posto a colocação de que ele foi inserido na instituição 

basicamente para brincar e interagir com as pessoas, o que retrata nessa fala certa 

inconsciência quanto às capacidades funcionais que Guto poderia desenvolver.  

Na busca em compreender o porquê da inconsciência que a mãe possuíra naquele 

instante quanto à importância de uma instituição especial para o desenvolvimento de um 

jovem especial, fomos devidamente subsidiados por Denari (2011), quando nos apresenta as 

barreiras atitudinais que seriam, como o termo já nos diz, atitudes que atuam como barreiras 

para o desenvolvimento e independência do indivíduo.  Em conseqüência da enfatização da 

prática do brincar afirmado pela mãe de Guto, notamos a existência de certa infantilização 

atribuída ao jovem, e a maioria dos sujeitos com necessidades especiais. Com relação 

especialmente a Guto, como prova da “infantilização” atribuída a ele são os brinquedos 

constantemente dados como presentes, essa atribuição de infantilizar vem de certa forma, 
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tornando-se um fato comum e culturalmente herdado para com os deficientes, impedindo-lhes 

de usufruir uma vida de autonomia e igualdade. 

A partir dos relatos sobre o cotidiano do jovem na APAE, notamos lacunas quanto ao 

as vivências educacionais do jovem junto à instituição. Tal fato pode ser dado por diferentes 

causas: seja pelo fato da mãe do jovem não saber afirmar o que ele costuma desenvolver; por 

a instituição em si, não oferecer subsídios suficientes para formação educacional de Guto a 

ponto de transparecer para sua família; ou por fim, essa lacuna pode ser fruto de uma 

fragmentação da relação família-escola.  

 Nos relatos que tratam da educação, sentimos falta das atividades funcionais que 

estivessem em consonância com a faixa etária de Guto, que instigasse nele o aperfeiçoamento 

prático voltada para sua inclusão social, aperfeiçoamento para seu cotidiano; para as relações 

sociais que viessem a ter; ou até mesmo, aperfeiçoamento funcional para o trabalho. Pois qual 

seria o sentido de uma educação que não se encontra voltado para a realidade do sujeito?   

 Nesse sentido, nos remetemos a Leblanc (2013) quando afirma que: “Se a educação 

estiver focada numa forma de ensino na qual, todos possam usar suas forças para se tornar 

independentes e produtivos, a probabilidade de sucesso e felicidade é aumentada [...]” (p. 

172). Notamos assim, a importância de uma educação inserida no contexto de experiência dos 

sujeitos, a fim de ressaltar suas habilidades, e consequentemente sua autonomia, sendo essa 

autonomia o ponto-chave para os sujeitos. 

 

A IMPORTÃNCIA DAS ATIVIDADES DAS FUNCIONAIS COMO FERRAMENTA 

DE DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO 

No decorrer da entrevista questiono a respeito das manias de Guto, a fim de relacionar 

essas manias com alguma atividade prática que ele pudesse desempenhar.  Sua mãe nos diz 

que sua principal mania é juntar coisas, mais precisamente recipientes plásticos, rótulos, 

embalagens em geral, além das ferramentas que ele costuma colecionar como: parafusos, 

pregos, ferros, entre outros.  

Para sua família, o fato desse jovem gostar de colecionar objetos plásticos e 

ferramentas, trata-se de apenas uma mania, no entanto parando para refletir um pouco quanto 

a isso, as ações de Guto em recolher, guardar e colecionar podem estar intrinsecamente 

vinculadas a algo que ele queira fazer; a uma habilidade que deseje desenvolver; ao gosto por 

algo que tenha a ver com sua faixa etária, ou subjetividade. Por que não buscar relacionar esse 

gosto de Guto por objetos plásticos a prática da reciclagem? Por que não converter sua mania 

por ferramentas a aptidões em marcenaria? O fato de Guto colecionar objetos não poderia ser 
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um pedido indireto de sua inserção em algum trabalho? Em algo que ele como homem que é, 

poderia desenvolver? Logo, não faz sentido um adulto brincando de ser criança e sendo visto 

e tratado como tal, a vida toda. 

A entrevista unida à observação direta da rotina do jovem foram ferramentas cruciais 

para atentarmos para as necessidades e subjetividades que todo e qualquer sujeito possui, que 

deficiência nenhuma pode ou deve ser vista como obstáculo para uma vida plena e autônoma 

do homem como ser. Especificamente no caso de Guto, nos foi possível observar uma 

autonomia comprometida, que embora adulto em termos de idade e feição, esse sujeito é 

caracterizado como passivo, possuindo uma vida intensamente interligada aos princípios 

infantis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das análises e discussões feitas acerca do cotidiano familiar e educacional de 

Guto e seus variados aspectos, percebemos a necessidade de uma conscientização na esfera 

familiar e institucional desse jovem, para que desse modo, este sujeito possa usufruir de sua 

autonomia, no que diz respeito ao seu cotidiano, suas necessidades e aspirações de um adulto 

que sente e que, embora muitas vezes pareça, não se encontra alheio as coisas ou 

acontecimentos. 

As lacunas a respeito das tentativas de superar o preconceito e a inclusão social das 

pessoas com deficiência é uma realidade e encontra-se ou se fará presente em nosso cotidiano. 

Dessa forma, vale ressaltar que embora sejamos testemunhas de tantos avanços quanto à 

questão inclusiva, percebemos a necessidade de uma quebra do preconceito camuflado, que se 

encontram vinculados à superproteção enfatizadas pelo meio familiar; pelo preconceito 

viabilizado pelo contexto social; e pelo despreparo na esfera das políticas e instituições 

educacionais.   

A inclusão se encontra em evolução, exigindo uma educação livre de preconceitos e de 

qualidade para todos. Nesta pesquisa tivemos a oportunidade de analisar dois pilares que 

podem e devem contribuir para a efetiva inclusão: a família e a escola. Desde o início da 

construção deste trabalho nos deparamos com aspectos peculiares que estão contemplados na 

faixa etária do sujeito da pesquisa e de evidências do preconceito num âmbito que muitas 

vezes não conseguimos perceber, que seria a esfera familiar.  

Diante da entrevista e da coleta de dados (falas dos familiares, fotos, laudo) nos coube 

problematizarmos algumas questões a fim de elucidar inquietações, em como esse sujeito 

poderá ser visto como um homem – que sente, tem aspirações, desejos, e sonhos? Seria 
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possível buscar meios para seu êxito em práticas que trabalhem atividades funcionais? Como 

a família, a instituição, e até mesmo nós, poderíamos contribuir para isso?  

Defendemos que o passo inicial para a busca de uma inclusão social desses sujeitos 

com necessidades especiais, nessa ocasião Guto, seria acreditar que é possível, e para isso, 

precisamos desconstruir certas concepções que nos impedem de atentarmos para as 

necessidades do outro, daquele que é tido como o “anormal”, mas que na verdade é tão 

normal quanto nós, que embora necessitem de cuidados especiais, acima de tudo são sujeitos 

que possuem direitos de viver e de atuar como cidadãos, sendo possível sua inclusão na 

família, na escola, trabalho, por fim, na sociedade. Sabendo de tal importância temos por 

obrigação buscarmos corporificar em nossas ações o que Freire (1996) enfatiza na luta contra 

a discriminação como dever, mesmo sabendo dos desafios que isso requer.  
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