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O presente texto constitui-se de reflexões teórico-metodológicas a partir de 

uma pesquisa em desenvolvimento sobre a produção social da deficiência mental. O 

objetivo central da pesquisa é discutir a deficiência mental como condição que se 

desenvolve a partir das relações sociais travadas com sujeitos que apresentam 

características significativamente diferentes da maioria da população e não como uma 

incapacidade própria do sujeito. Tal  visão contraria as concepções tradicionais de 

deficiência mental1 e apóia-se na abordagem histórico-cultural, especialmente nas 

contribuições de Vygotski. Defendo a idéia de que, mesmo diante de qualquer alteração 

orgânica, ainda que esta seja em nível estrutural ou funcional do sistema nervoso, é 

pelas e nas relações sociais que o sujeito se desenvolverá, ou não, como deficiente 

mental. 

 Como se constitui um sujeito com deficiência mental? Como desafiar os 

prognósticos de incapacidade e de limite no desenvolvimento? Estudos atuais de 

diferentes trajetórias de desenvolvimento de sujeitos com diagnóstico e/ou prognóstico 

de deficiência mental têm demonstrado que esta condição é uma produção social e que, 

mesmo aqueles sujeitos identificados como deficientes mentais podem modificar o 

curso de seu desenvolvimento. (DA ROS, 2002; LÓPEZ MELERO, 2003; PADILHA, 

2001; SAAD, 2003; TUNES & PIANTINO, 2003; WISE & GLASS, 2003).  

Nessa mesma direção, procurando dar visibilidade a trajetórias que rompem 

com prognósticos de deficiência mental, estou trabalhando com as histórias de vida de 

três adultos com síndrome de Down. Essas pessoas tiveram oportunidades, desde a 

infância, de se desenvolver de um modo bastante distinto das expectativas que ainda se 

tem em relação às pessoas com síndrome de Down. São adultos que se escolarizaram 

em escolas comuns e que, mesmo com grandes dificuldades e necessidade de apoio 

constante, concluíram pelo menos o ensino médio, numa luta permanente pelo 

                                                        
1 Concepções apoiadas no entendimento da deficiência mental como uma incapacidade própria do sujeito, 
presente em autores como Cruickshank & Johnson (1975); Telford & Sawrey (1976); Kirk & Gallagher 
(1987); Fierro (1995). 
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reconhecimento social de suas capacidades. Nessas histórias, é inegável o 

comprometimento orgânico. Portanto, elas podem mostrar que, mesmo na presença de 

condições orgânicas desfavoráveis, as pessoas se desenvolvem a partir das interações 

que estabelecem em seus grupos e das condições materiais de vida. 

Problematizando a deficiência mental 

Quando se fala em deficiência, associa-se às idéias de falta, limite, retardo, 

incapacidade. O uso do termo necessidades educacionais especiais (definido na Política 

Nacional de Educação Especial pela SEESP/MEC, 1994) foi uma das tentativas de 

minimizar os efeitos negativos do termo deficiência, focalizando as necessidades 

especiais e os recursos necessários para supri-las. Porém, a mudança de terminologia 

não minimizou o problema, pois a idéia de incapacidade localizada no indivíduo 

permanece.  Uma alternativa que considero viável é aquela proposta por Da Ros (2002): 

Sujeitos com história de deficiência, pois aqui o foco está nas relações sociais que 

constituem os sujeitos. Ou seja, ao invés de nos referirmos ao portador de deficiência ou 

de necessidades especiais, ampliamos a referência, saindo do indivíduo e focalizando o 

seu processo histórico de constituição como sujeito. 

A bibliografia disponível sobre os diferentes quadros de deficiência é 

marcada por questões específicas, com um enfoque clínico que enfatiza as dificuldades 

pretensamente localizadas nos sujeitos. Embora nas últimas décadas tenham sido 

resgatadas questões referentes às possibilidades de desenvolvimento de todos os 

indivíduos, incluindo aqui aqueles com história de deficiência, considero ser necessária 

uma discussão mais aprofundada acerca da produção social da deficiência mental. 

O atraso no desenvolvimento cognitivo ainda é visto como característica 

própria do sujeito e que desencadeará lentidão ou mesmo incapacidade para a 

aprendizagem. A literatura tradicional sobre as classificações de deficiência mental 

contribui para esta visão que os professores e a sociedade em geral têm sobre o 

deficiente mental. Pessotti (1982) mostra que os níveis de Q.I. constituem-se nos 

critérios de classificação dos deficientes mentais. E, mais grave que a classificação, são 

os “tetos”  de aprendizagem fixados por inúmeros autores para indivíduos com 

diagnóstico de deficiência mental. São estes prognósticos que acabam definindo e 

consolidando o desenvolvimento “deficiente”  destes indivíduos. 

Essas classificações expressam uma visão psicométrica da deficiência e 

apontam prognósticos desanimadores. O foco do problema é colocado no aluno, no seu 
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desempenho, consolidando o atraso cognitivo como característica individual e 

contribuindo para uma baixa expectativa dos professores em relação a estes alunos.  

O conceito de deficiência mental adotado na Política Nacional de Educação 

Especial diferencia-se desta abordagem: 

[A deficiência mental] caracteriza-se por registrar um funcionamento 

intelectual significativamente abaixo da média, oriundo do período de 

desenvolvimento, concomitante com limitações associadas a duas ou 

mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em 

responder adequadamente às demandas da sociedade, nos seguintes 

aspectos: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, 

desempenho na família e comunidade, independência na locomoção, 

saúde e segurança, desempenho escolar, lazer e trabalho (BRASIL, 

1994, p.15). 

Este conceito baseia-se na concepção multidimensional de retardo mental 

proposta pela Associação Americana de Deficiência Mental. Mesmo levando em conta 

outros aspectos além da pretensa avaliação da inteligência, este conceito expressa uma 

concepção que desconsidera as interações sociais que constituem os homens e mulheres, 

lidando apenas com características individuais, como se a deficiência estivesse 

localizada nas pessoas e não a partir das relações que se estabelecem entre elas. Se 

observarmos com cuidado, as habilidades citadas no conceito oficial se constituem no 

curso do desenvolvimento das pessoas, ou seja, não são inatas, não estão dadas ao 

nascer. Portanto, aí se coloca uma possibilidade de se compreender a deficiência mental 

como uma condição socialmente construída. 

 

A  deficiência mental como produção social 

Os casos de "crianças selvagens" descritos na literatura (MALSON, 1988) 

podem nos ajudar a discutir a constituição histórico-cultural do sujeito. Como estas 

crianças se constituíram como seres humanos? Sem referências culturais humanas, 

portanto sem mediações semióticas (através de signos, de representações do mundo), 

quando foram encontradas possuíam características muito mais próximas dos animais.  

A criança inicia seu desenvolvimento em um mundo já humanizado, 

carregado de significados sociais atribuídos pelas gerações que a precedem. É 

principalmente a partir das interações na família que a criança se constitui e isso não se 

dá naturalmente. Daí a importância dos primeiros anos de vida, que devem ser plenos de 
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experiências significativas de apropriação dos valores culturais. No caso de crianças 

com algum déficit, seja sensorial, motor, neurológico ou qualquer outro que represente 

uma situação de risco ao desenvolvimento, tais experiências precisam ser intensificadas, 

garantindo assim a possibilidade de formação de funções psicológicas superiores. A 

escassez de estimulação significativa compromete o desenvolvimento integral da 

criança. Na ausência de signos culturais mediadores, como nos casos das crianças 

selvagens, o padrão de desenvolvimento se distancia do humano.  

Portanto, é possível reafirmar que o desenvolvimento humano, incluindo 

aqui tanto o padrão considerado normal quanto o desenvolvimento peculiar de sujeitos 

com diferenças significativas, se dá sempre no entrelaçamento de aspectos biológicos e 

culturais. 

Focalizando a importância dos contextos sociais, é possível afirmar que 

enquanto o sujeito não tem acesso ao universo dos signos e aos processos de 

significação, ele não desenvolve formas superiores de pensamento. Portanto, este não-

desenvolvimento tem muito mais a ver com a escassez ou mesmo ausência de 

oportunidades de mediação semiótica do que com a lesão, com a alteração 

cromossômica ou com qualquer outra condição, orgânica ou não, significada como 

incapacidade individual. Consideremos somente a condição orgânica de uma pessoa 

com síndrome de Down, por exemplo. Sabemos que a trissomia do 21 altera todas as 

células, todos os sistemas, em especial o sistema nervoso, tanto na formação de 

estruturas quanto no seu funcionamento2. Deste ponto de vista, as possibilidades de 

desenvolvimento cognitivo são limitadas, pois há alterações estruturais e funcionais. 

Porém, se diante dessas condições alteradas, com um nítido comprometimento no 

funcionamento mental, possibilitamos a esta pessoa muito mais estímulos, desafios, 

acesso aos signos mediadores que permitem o acesso a funções superiores, aí é 

impossível a previsão dos limites e possibilidades. 

Não se trata de comparar o desenvolvimento desses sujeitos, que possuem 

limites marcados biologicamente, com o de sujeitos que trazem as possibilidades 

orgânicas sem comprometimentos, dentro do padrão considerado normal. Quero é 

ressaltar que é possível mudar a relação com esses sujeitos. Partindo do princípio de que 

todo ser humano pode aprender, podemos afirmar que todos, ainda que com condições 

                                                        
2 Sobre aspectos orgânicos da Síndrome de Down, ver SCHWARTZMAN (1999). 
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físicas, mentais, sensoriais, neurológicas ou emocionais significativamente diferentes, 

podem desenvolver sua inteligência.  

Nesse sentido, a deficiência mental pode ser entendida como uma 

decorrência mais das condições concretas de vida, das relações que se estabelecem entre 

as pessoas, do que das características pessoais próprias de quem tem alguma limitação 

orgânica. Assim, é possível compreender que as pessoas, mesmo aquelas com 

características físicas identificadas socialmente como deficiências, podem relacionar-se 

e constituir-se de outras formas, a partir de outras relações (GARCIA, 1999). 

Esta concepção de deficiência foi amplamente trabalhada por Vygotski nos 

estudos da Defectologia3.  

Vygotski define a defectologia como o ramo do saber acerca da 

variedade qualitativa do desenvolvimento das crianças anormais, da 

diversidade de tipos deste desenvolvimento e, sobre essa base, esboça 

os principais objetivos teóricos e práticos que enfrentam a 

defectologia e a escola especial soviética (BEIN, 1997, p.37, tradução 

nossa). 

Para Vygotski, os princípios de desenvolvimento das crianças com 

deficiência são os mesmos das crianças consideradas normais, apenas com alterações na 

organização da estrutura durante o curso desse desenvolvimento. Por isso, considerava 

que se deve tomar as leis gerais do desenvolvimento da criança e, a partir daí, estudar o 

que é peculiar à criança com atraso - ao sujeito concreto, não às categorias “deficientes 

mentais” , “Síndrome de Down”, “paralisia cerebral” , etc.  

 

A opção por um método narrativo4 

A utilização de métodos narrativos em pesquisas na área da educação vem 

ganhando espaço nos últimos anos, especialmente as biografias, autobiografias e 

histórias de vida. A opção por tais métodos possibilita o  reconhecimento dos sujeitos da 

pesquisa como atores e autores de sua história. 

Há argumentos importantes que sustentam o crescimento do uso de tais 

metodologias. Um deles é a crítica às grandes explicações universalizantes. Há uma 

                                                        
3  Os textos que abordam especificamente esses estudos estão reunidos no Tomo V– Fundamentos de 
Defectología, das Obras Escogidas. 
4 Para Booth (1998, p. 253, tradução nossa), “métodos narrativos são aqueles que pretendem descrever a 
experiência subjetiva das pessoas de uma forma que seja fiel ao sentido que estas dão a suas próprias 
vidas.”  
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tendência, tanto no campo da História quanto das Ciências Sociais, e mais 

especificamente na Educação, de se valorizar a experiência subjetiva, singular, 

apoiando-se em pontos de vista individuais e incorporando elementos e perspectivas às 

vezes ausentes em outras práticas: subjetividade, emoções, cotidiano. Isso não significa 

reduzir a discussão a uma experiência individual, pois, como afirma Vieira (1999, p. 

50): “A história de vida de uma pessoa, para além de todas as subjectividades 

individuais e da idiossincrasia de alguns factos, acaba por ser social e não apenas 

singular.”   

Aqui é importante resgatar um argumento diante de possíveis críticas quanto 

à confiabilidade do conteúdo das narrativas produzidas pelos sujeitos. Eu diria que o 

que importa não é a “verdade”, a objetividade dos fatos, sua regularidade, mas como e 

por que o sujeito articula sua narrativa. O que importa é a “verdade” construída pelo 

sujeito datado, na teia de relações na qual ele se constitui.  

Antoinette Errante, a partir de sua vivência como pesquisadora em história 

oral durante 13 anos em Portugal e Moçambique, também aponta questões importantes 

sobre o uso de narrativas nas pesquisas em educação, principalmente para o fato de 

ainda se utilizar as narrativas como uma estratégia de pesquisa sem uma discussão de 

métodos particulares para o engajamento no trabalho narrativo: “O que significa coletar 

e analisar narrativas pessoais? Como as pessoas verbalizam suas narrativas ou como 

narram sua voz?”(ERRANTE, 2000, p.143). A partir destas questões, ressalta que nas 

histórias narradas, a voz que emerge é resultado da interação entrevistador-narrador.  

A relação entrevistador-narrador rompe com a tradicional relação 

entrevistador-entrevistado. Tira o sujeito que narra do papel de mero informante e 

confere-lhe um lugar de produtor de sua história. Esta perspectiva é bastante promissora 

para uma ruptura nos modelos de pesquisa com sujeitos considerados deficientes 

mentais. O cotidiano dessas pessoas vem sendo alvo de inúmeras pesquisas em 

educação especial. Porém, ainda são poucos os trabalhos desenvolvidos a partir do olhar 

e da voz destes sujeitos. Fala-se deles, mas não com eles. Ainda hoje, é forte o 

estereótipo do deficiente mental como uma pessoa que não tem condição de falar sobre 

sua vida, seus desejos, sentimentos, opiniões, precisando emprestar a voz de outrem 

para se fazer ouvir (JANNUZZI, 1994, p.22).  

O uso de métodos tradicionais de pesquisa que confere a estes sujeitos um 

lugar de objeto de estudo, subordinado aos interesses e à narrativa do pesquisador, 
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reforça o modelo médico da deficiência mental como uma incapacidade individual, 

inerente ao sujeito. Já o uso das narrativas como estratégia metodológica pode integrar 

estas pessoas como partícipes na investigação, rompendo com a idéia de incapacidades 

localizadas no sujeito.  

Dentre as poucas pesquisas que utilizam métodos narrativos com sujeitos 

com diagnóstico de deficiência mental ou com dificuldades de expressão oral, destaco 

os trabalhos desenvolvidos por Booth (1998), Kassar (2003) e Meletti (2002).  

Booth (1998), apresentando diferentes modalidades e propósitos de métodos 

narrativos, aponta também características comuns, afirmando que eles proporcionam 

uma “visão interior da pessoa”, porque tratam as pessoas como “testemunhas 

especializadas”  ou “peritas”  nos assuntos de suas próprias vidas. 

Apoiando-se em seu estudo sobre a visão de paternidade dada por pais com 

dificuldades de aprendizagem, através do método de relato de vida5, Booth (BOOTH & 

BOOTH, 1994), elenca problemas comuns na utilização de métodos narrativos com 

sujeitos incapazes de comunicar-se com fluência mediante palavras. O primeiro deles é 

o relato em si. Embora na metodologia de relato de vida se utilizem entrevistas abertas, 

com o mínimo de intervenção do entrevistador, nesse estudo, os narradores tendiam 

mais a responder às perguntas com uma palavra, uma frase curta ou solta. Muitas 

informações só eram obtidas mediante perguntas diretas. Mesmo assim, Booth afirma 

que esta carência na fluência verbal não era obstáculo para que os pais contassem suas 

histórias. O que acontecia era que o entrevistador, mesmo trabalhando com uma 

metodologia em que o foco está no narrador, precisava adequar técnicas de entrevista, 

revendo também o tempo necessário para obter as informações. Além disso, o 

entrevistador precisava reconhecer que, diante da falta de um relato contínuo e 

compreensível por si, aumentava sua responsabilidade na transformação dos relatos em 

texto. Esta questão da redação é destacada por Booth, que aponta os riscos que se corre 

ao se cortar determinadas informações repetitivas, ao acrescentar palavras para conferir 

inteligibilidade ao texto, ou ainda ao traduzir expressões corporais, silêncios e outras 

manifestações não-verbais do narrador. A redação implica um processo de 

interpretação, que vai além da análise das informações, incluindo também a discussão 

                                                        
5 Booth diferencia Relato de Vida, um relato oral de toda a vida de um sujeito ou de parte dela, de 
História de Vida, relato de vida incluindo também informação biográfica obtida em outras fontes. 
(BOOTH, 1998, p. 255). 
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da representação e da autoria. Sobre essa questão, Booth (1998, p.261, tradução nossa) 

destaca que: 

[...] as pessoas com dificuldades de aprendizagem estão em má 

posição para enfrentar a falsa interpretação que na literatura se dá de 

sua experiência. Devido em parte a esta razão, alguns estudiosos 

exigem uma ‘ética da representação’  que obrigue aos investigadores 

narrativos a deixar bem claro quem é que fala em suas histórias.   

Sobre a questão da autoria (referida por Booth como “a propriedade”), é 

importante que se pense na perspectiva de um trabalho de colaboração, já que as 

histórias narradas surgem como produto de ao menos dois autores: o narrador e o 

pesquisador. Pensando no produto final, na história narrada de forma coletiva, 

articulando a fala do narrador à redação feita pelo pesquisador, pode-se retomar uma das 

críticas acerca da fidedignidade das informações coletadas por meio de relatos orais. O 

autor pontua essa questão como a distinção entre “o relato”  e “a verdade”: “Cada relato 

de vida é só uma dentre as muitas versões possíveis, e todas devem algo a essa 

determinada relação da qual surgem”(BOOTH, 1998, p. 262, tradução nossa). Dessa 

forma, reafirma que o interesse central na utilização dos métodos narrativos não é 

conhecer uma verdade que possa ser comprovada, mas conhecer a verdade articulada 

pelo narrador.  

No outro trabalho anteriormente destacado, Kassar (2003), buscando 

entender como ex-alunos encaminhados para classes especiais para deficientes mentais 

no município de Corumbá (MS) percebem as ações propostas, focaliza a voz e o olhar 

destes sujeitos. Através de entrevistas abertas com ex-alunos (hoje com idades entre 20 

e 25 anos), entrelaçados aos depoimentos de seus professores (coletados na época em 

que os alunos freqüentavam o serviço de educação especial) é colocada a possibilidade 

de uma “reconstrução da história pelos sujeitos”  que a viveram (p. 417).  

Kassar aponta que o desenvolvimento de suas pesquisas sobre políticas 

educacionais e educação especial tem levado à necessidade de contato com diferentes 

campos do conhecimento, com destaque para a história e a psicologia. Buscando 

entender o ser humano inserido no movimento da história, tem privilegiado fontes de 

informação para além daquelas usuais, tais como documentos e outros registros escritos: 

as histórias que os alunos têm pra contar sobre suas vivências escolares. Propondo-se a 

entender a história sob o “olhar”  de quem a vive, 
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[...] tentamos dar nitidez às figuras sem contorno definido, às imagens 

disformes ou aos dizeres sem sentido aparente. Numa relação de 

interseção de diferentes campos do saber, tentamos construir o 

conhecimento. Buscando considerar a totalidade, olhamos os detalhes; 

procurando explicitar o singular, olhamos o genérico; tentando 

entender o sujeito, olhamos a sociedade (KASSAR, 2003, p.417). 

O trabalho de Meletti (2002), também anteriormente destacado, constitui-se 

em mais uma contribuição para a discussão sobre a utilização de métodos narrativos em 

pesquisas com sujeitos com história de deficiência mental. As reflexões trazidas pela 

autora se apóiam na pesquisa que consistiu na análise do cotidiano de pessoas com 

deficiência mental em uma instituição de educação especial, tendo por objetivo 

“analisar o significado que o processo de preparação para o trabalho tem para jovens e 

adultos considerados deficientes mentais, através de seu relato oral”  (MELETTI, 2002, 

p. 1093). A autora utilizou a entrevista recorrente como técnica de coleta de 

informações. Tal procedimento, além de ter proporcionado uma análise minuciosa do 

cotidiano institucional, possibilitou aos sujeitos participantes a reflexão e o 

aprofundamento dos conteúdos de seu próprio discurso. Sobre a opção de dar a voz à 

pessoa com deficiência mental, Meletti (2002, p. 1093) afirma que: “[...] dar-lhe a 

palavra é uma forma de começar a romper com o estereótipo de que ela não é capaz de 

compreender o que a cerca, dando-lhe a possibilidade de se fazer ouvir sem ser através 

da voz do outro” . 

O presente trabalho pretende constituir-se em mais uma contribuição 

teórico-metodológica para a pesquisa sobre a deficiência mental. Para defender a tese de 

que a deficiência mental é também uma produção social, considero ser uma estratégia 

interessante dar visibilidade às histórias de vida de adultos com síndrome de Down que 

seguiram trajetórias diferentes daquelas que se prognosticava para eles. 

Os sujeitos da pesquisa e suas histórias: alguns recortes 

Ainda são poucos os casos conhecidos de pessoas com síndrome de Down 

que, superando seus limites e/ou aprendendo a conviver com eles, se desenvolvem num 

padrão diferente daquele definido para a deficiência mental. A literatura especializada 

ainda aponta a deficiência mental como uma das características da síndrome de Down6. 

                                                        
6 Da mesma forma que inclui a deficiência mental como característica na fenilcetonúria, no 
hipotireoidismo congênito, na paralisia cerebral e em outras alterações da estrutura e/ou funcionamento 
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O raciocínio que sustenta esta concepção é linear, pois justifica a deficiência mental 

pelo excesso de carga gênica que altera tanto a formação quanto o funcionamento do 

sistema nervoso. Desconsidera, portanto, as relações sociais vividas pelo sujeito que 

apresenta tais características orgânicas.  

Ivan, Paula e Pedro7 são os narradores de suas histórias. A intenção na 

decisão de trabalhar com três sujeitos é de enriquecer o trabalho com diferentes 

histórias. Não há preocupação com a representatividade numérica da amostra, pois o 

objetivo maior é dar visibilidade a tais histórias, ampliando o debate sobre a 

constituição dos sujeitos com história de deficiência. 

As narrativas dos sujeitos da pesquisa foram coletadas através de entrevistas 

abertas, gravadas em fita cassete e posteriormente transcritas. Inicialmente, conversei 

com cada um, explicando os objetivos da pesquisa e convidando-os a participar como 

narradores de suas histórias de vida. No primeiro encontro, esclareci novamente os 

objetivos da pesquisa e a tarefa que lhes cabia, ou seja, através de entrevistas, eles iriam 

relatar aspectos que considerassem significativos na sua trajetória de vida desde o 

nascimento. Esclareci também que as entrevistas seriam abertas, mas que eu 

apresentaria um roteiro para facilitar o relato. Todos concordaram com a gravação das 

entrevistas em fita cassete. Todas as entrevistas foram realizadas nas residências dos 

sujeitos, com exceção da última entrevista com Pedro, que teve como cenário uma sala 

da universidade. 

Apresento, a seguir, breves informações sobre os sujeitos da pesquisa, bem 

como pequenos recortes de suas narrativas. 

Ivan tem 29 anos de idade e é Técnico em Informática. Concluiu dois cursos 

de Ensino Médio: Administração e Contabilidade. Seu primeiro emprego foi como 

Instrutor de Informática para crianças de 1ª a 8ª série num colégio particular. Lá 

trabalhou durante dois anos e meio. Essa experiência o impulsionou a cursar um ano do 

Curso de Ciências da Computação em uma Universidade privada. Não prosseguiu os 

estudos por considerar que o curso era muito difícil e também porque considerava 

injusto o pai ter que pagar uma mensalidade tão alta. Atualmente trabalha como 

repositor de estoque num supermercado, onde iniciou como auxiliar de gerente, há dois 

                                                                                                                                                                   
do sistema nervoso central, como se à alteração orgânica estivesse associado naturalmente o déficit 
intelectual. 
 
7 Nomes fictícios. 
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anos atrás, através de um programa de inserção laboral, mantido por uma instituição de 

educação especial. Dentre os relatos de Ivan, destaco o seguinte: 

“ Quando eu entrei aqui no Supermercado, muita gente dizia 

que não daria certo [ ...]  Porque já me conheciam e achavam 

que eu não tinha capacidade. Aí tinha um sub-gerente, que me 

conhecia muito bem e disse: ‘Nada a ver. Não tem nada a ver. 

Eu vou pegar e colocar este aluno aqui.’  Hoje eu sinto um 

pouco de discriminação ainda, mas é bem mais raro. Mas 

quando eu entrei, foi um baque no supermercado” . 

Paula tem 41 anos, é pedagoga com habilitação em séries iniciais e em 

educação especial. Levou quase dez anos para concluir o curso em uma universidade 

privada. Trabalha como professora em uma escola especial cuja proprietária é sua mãe. 

A escola funciona junto a sua casa. Paula trabalha com um grupo de jovens e adultos 

com história de deficiência mental (alguns com Síndrome de Down) e que estão em 

processo de alfabetização. Em sua narrativa, são bastante presentes as referências aos 

limites cognitivos dos seus alunos e as dificuldades ou até mesmo impossibilidade de 

superá-los. Ou seja, Paula se constituiu como uma professora tradicional, com poucas 

expectativas em relação ao sucesso escolar de seus alunos, por terem diagnóstico de 

deficiência mental. Quando se refere a si e aos seus limites, a fala torna-se ambígua, 

pois ora se reconhece como alguém que superou muitas dificuldades e prognósticos 

negativos, ora se considera alguém com muitos limites, embora não consiga apontar 

nenhum. No primeiro contato que tive com ela, falou-me de sua dificuldade em se 

expressar por escrito. Porém, ao fazer referência a dificuldades que possui atualmente, 

não conseguiu identificá-las: 

Paula: Todos nós, com deficiência, temos que saber o momento 

de conseguir dar a volta por cima.  

Pesquisadora: Tu te consideras uma pessoa deficiente?  

Paula: Não é deficiente. Eu me sinto uma pessoa limitada, com 

dificuldades pra fazer algumas coisas.  

Pesquisadora: Que coisas?  

Paula: [não consegue lembrar de nenhum coisa para a qual 

precisa de ajuda atualmente]  Pouca coisa. Atualmente, 
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realmente muito pouco. No início precisava muito da ajuda dos 

outros, sim. 

Pedro tem 30 anos, vive na Espanha, é professor com formação universitária 

e atualmente segue seus estudos no curso de Psicopedagogia, sempre em uma 

universidade pública. Atualmente está desempregado, mas trabalhou durante três anos 

em projetos de inserção laboral de pessoas com deficiência. Em sua narrativa8 destaca 

momentos importantes na sua constituição como sujeito capaz de romper com as 

expectativas de incapacidade diante de pessoas com síndrome de Down. Apresento aqui 

um comentário feito sobre dois professores que marcaram sua vida escolar (uma 

professora, no primeiro e segundo anos da escola primária, e um professor nos três anos 

seguintes):  

“ Eles foram a base. Me apoiaram muitíssimo,... foram 

professores realmente incríveis, sabe? A verdade é que me 

marcaram muito, porque confiaram muito em mim. Sem eles, eu 

não seria o que sou hoje, nem teria chegado onde eu cheguei... 

Foram os dois que me impulsionaram.”  

Ivan, Paula e Pedro, na sua singularidade, apresentam aspectos comuns. O 

primeiro é o mais evidente: todos são portadores de síndrome de Down e conseguiram 

romper com o prognóstico da deficiência mental. Concluíram o ensino médio e 

chegaram à universidade. Paula concluiu o curso de Pedagogia. Ivan cursou um ano de 

Ciências da Computação, recebendo um diploma de Técnico em Informática. Pedro é 

formado em Magistério (habilitado para lecionar nas séries iniciais) e atualmente segue 

seus estudos universitários. Nas histórias familiares, mais pontos em comum: As 

famílias possuem boa situação financeira. No caso de Ivan e Paula, as famílias 

investiram muito em recursos auxiliares para o melhor desenvolvimento possível 

(acompanhamento médico, fisioterápico, fonoaudiológico, psicológico, atividades 

físicas e esportivas). Este investimento vai além da dimensão financeira, pois sempre 

significou um grande envolvimento dos familiares, desde as atividades de estimulação 

precoce até o auxílio intensivo nas tarefas escolares. No caso de Pedro, o investimento 

familiar foi destacado em relação ao auxílio constante, por parte dos pais e dos três 

irmãos, nas tarefas escolares. 

                                                        
8 As entrevistas foram realizadas em espanhol e posteriormente traduzidas pela autora. 
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Sobre o investimento familiar, Paula conta que sua família, com auxílio do 

avô, montou uma “academia”  em casa para que ela fizesse exercícios de fisioterapia 

diariamente. O avô a acompanhava à clínica de reabilitação e construiu vários 

equipamentos necessários ao trabalho. Ela conta que sua mãe ficou inconformada com o 

prognóstico ruim de desenvolvimento dado por um médico e decidiu que faria de tudo 

para que ela se desenvolvesse da melhor maneira possível. Paula relata a clássica 

história de pouca credibilidade em relação ao seu desenvolvimento: 

“ Quando eu era bem pequena um médico falou pra minha mãe 

que eu não ia falar, não ia andar, ia ter dificuldade em tudo. 

Depois de grande eu voltei lá e até toquei violão pra ele ver. Ele 

ficou abismado. Não acreditava que era eu.”  

Paula relata as discriminações que enfrentou na escola desde a pré-escola até a 

universidade, tanto por parte dos colegas quanto dos professores e funcionários. Ivan 

traz a questão da discriminação de maneira diferente. Os relatos que faz do tempo de 

escola trazem memórias dos professores e dos colegas como pessoas compreensivas, 

que estavam sempre dispostas a ajudá-lo e que apostavam na sua capacidade. As 

referências à falta de credibilidade e discriminação só aparecem quando relata suas 

experiências de trabalho. Pedro, por sua vez, conta que sempre percebeu discriminação, 

mesmo no início da escolarização, quando ainda não era consciente de que tinha 

síndrome de Down:  

“ Eu via que alguns me olhavam mal, alguns me olhavam assim 

como... como se dissessem: coitadinho! As crianças diziam: 

‘coitadinho, está doente!’  Me dava uma raiva! Porque eram as 

mães que diziam para os filhos: ‘Que pena’ ! Eu não gostava 

desse tom. Não era consciente de nada, mas não gostava 

daquilo [ ...]  eu percebia esse tom numa professora, eu percebia 

que ela não estava à vontade. Estava sempre nervosa, um pouco 

violenta. Claro, muito tempo depois descobri que essa 

professora não queria que eu estivesse em sua sala... porque eu 

era síndrome de Down ... Isso eu só descobri depois .”   

Estes pequenos recortes expressam parte da riqueza de informações que 

permitem um debate sobre a produção social da deficiência mental. As narrativas nos 

mostram, em alguns momentos com muita clareza, que a constituição do sujeito se dá 
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sempre na relação com o outro. As expectativas, os preconceitos, as oportunidades, a 

aposta nas possibilidades de desenvolvimento, a formação da auto-imagem, tudo isso 

está presente nas histórias destes sujeitos que se constituíram desafiando os 

prognósticos de deficiência mental e de baixa escolaridade, mostrando possibilidades de 

superação de limites, ainda hoje vistos como intransponíveis. 

Portanto, nessa pesquisa, a opção metodológica pelas histórias de vida 

confirma as palavras de Vieira (1999, p. 71), quando afirma que elas são:  

“uma redescoberta inegavelmente rica, multiforme e multifuncional, 

capaz de dar respostas a quem entende o individual como produto de 

uma construção social. [...] Não são pois mero passado. São processos 

históricos, na acepção plena da palavra. É assim que a vida individual 

e social não pode ser considerada um dado, mas sim uma construção 

em auto-re-organização permanente”. 

O lugar de narrador com certeza proporciona uma outra possibilidade de 

estar no mundo, uma possibilidade concreta de reconstrução da história da sua 

constituição como sujeito. Ao mesmo tempo, pode possibilitar também um novo olhar 

aos sujeitos identificados como portadores de deficiência mental, conferindo a eles um 

lugar de pessoas capazes de ter suas próprias histórias para contar.  
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