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RESUMO 

 
Este trabalho teve por objetivo analisar as formas pelas quais a educação, em 
parceria com os serviços de saúde, caracterizam os alunos que apresentam 
baixo rendimento escolar e que são diagnosticados, por meio desse processo 
avaliativo, como educandos com dificuldades no processo de escolarização, 
problemas comportamentais, de linguagem, com foco na deficiência intelectual. 
Nesse sentido, a questão norteadora da investigação pode ser assim 
delimitada: por meio de que procedimentos se desenvolve o processo de 
avaliação de alunos com baixo rendimento acadêmico, efetivado na relação 
saúde-educação, que redundam em suas caracterizações como alunos com 
problemas de aprendizagem, dificuldades comportamentais e escolares, bem 
como com deficiência intelectual? Com base nas contribuições de Vygotski 
(2007), a investigação, de caráter eminentemente documental, foi efetivada por 
meio de análise de dados contidos nos prontuários de 525 alunos identificados 
pelos professores como “alunos problema”, em razão de seus baixos 
rendimentos acadêmicos. É sob esta base teórica que analisamos a relação 
entre as queixas dos professores e o diagnóstico firmado pelos profissionais da 
saúde da Prefeitura de Santo André, entendendo essa relação como expressão 
de práticas que devem ser realizadas em outros meios sociais. Essas 
informações, referentes aos encaminhamentos, realizados no período de 2012 
a 2014, foram disponibilizadas pela Secretaria de Educação do município de 
Santo André/SP, a saber: relatórios de professores e dois instrumentos 
padronizados que acompanham esses encaminhamentos; instrumentos 
utilizados por três especialidades da equipe multiprofissional de saúde 
(psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia). Os principais achados podem 
ser assim sintetizados: utilização intensa de instrumentos padronizados, tanto 
pelos professores quanto pela equipe de saúde, que revelam a visão de que as 
dificuldades apresentadas devem-se a características intrínsecas desses 
alunos, que redundou em atribuição das causas dos problemas identificados a 
essas características, para a totalidade dos estudantes encaminhados, sem 
nenhuma exceção; com relação ao alunos diagnosticados como deficientes 
intelectuais, contatou-se a incidência muito superior às estimativas existentes, 
assim como a sua distribuição que se estendeu desde crianças de dois anos de 
idade até sujeitos adultos. 
 
Palavras-chave: baixo rendimento escolar – avaliação diagnóstica – deficiência 
intelectual – queixa escolar 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

This study aimed to analyze the ways in which education, in partnership with 
health services, characterize students with poor academic performance and 
who are diagnosed through this evaluation process, as learners with difficulties 
in the schooling process, as students with difficulties in schooling problems 
behavioral, language, focusing on intellectual disabilities. In this sense, the 
guiding research question can be delimited: through what procedures does the 
process of evaluation of students with low academic performance, effective at 
the relationship between health and education, which result in their 
characterization as students with learning problems, behavioral and learning 
difficulties and with intellectual disabilities? Based on the contributions of 
Vygostski (2007), the research, of eminently documentary character, was 
effected by means of data analysis in the medical records of 525 students 
identified by teachers as "problem students" because of their low academic 
performance. It is under this theoretical basis that analyze the relationship 
between the complaints of teachers and the diagnosis confirmed by health 
professionals of Santo André, understanding this relationship as an expression 
of practices that should be carried out in other social media.This information 
related to referrals, conducted in 2012 to 2014, were made available by the 
Secretary of the municipality of Santo André Education / SP namely: teacher 
reports and two standardized instruments accompanying such referrals; 
instruments used for three specialties of the multidisciplinary health team 
(psychology, speech therapy and educational psychology) .The main findings 
can be summarized as follows: Intense use of standardized instruments, both 
by teachers and by the health team, which reveal the view that the difficulties 
presented are due to intrinsic characteristics of these students, which resulted 
in the attribution of the causes of problems identified to these characteristics, for 
all the students sent without exception; with respect to students diagnosed with 
intellectual disabilities, it was found a much higher incidence of existing 
estimates, as well as its distribution extended from children from two years old 
to adult subjects. 
 

Keywords: poor school performance - diagnostic evaluation - intellectual 
disability - school problems 
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INTRODUÇÃO 

 

  

Esse estudo foi inspirado no cotidiano escolar, principalmente pelas 

inquietações causadas com a experiência profissional junto a alunos com baixo 

rendimento escolar, e que, pelo processo avaliativo ao qual eram submetidos, 

caracterizados, pela rede de ensino em que atuo, na maioria dos casos, como 

alunos com dificuldades de aprendizagem, de comportamento e de linguagem. 

 Essas inquietações, embora estivessem presentes desde os tempos em 

que atuei como professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, se 

intensificaram tanto por ter assumido funções técnicas que me colocaram 

frente a frente com essa situação, quanto pela disseminação das atuais 

políticas de inclusão escolar, que chegaram ao município onde trabalho. 

 As leituras e estudos, bem como todo o processo de orientação, foram 

decisivos para a definição de meu objetivo de pesquisa: analisar o processo de 

avaliação e caracterização de alunos os quais, identificados pelos professores 

como apresentando dificuldades no processo de escolarização, são 

encaminhados para avaliação clínica, realizada por equipe multiprofissional de 

saúde, para se obter maior precisão sobre as suas causas.  

 A investigação sobre procedimentos de avaliação de possíveis 

problemas apresentados pelos alunos em sua trajetória escolar pode contribuir 

para a compreensão e busca de soluções educacionais que os auxiliem a 

avançar nos conteúdos acadêmicos e/ou comportamentais. O percurso trilhado 

na construção dessa trajetória escolar, invariavelmente conta com a 

participação de outros sujeitos que acompanham o processo de escolarização 

e as experiências que o constituíram.  

 Dessa forma, pode-se pensar o problema do aluno como decorrência de 

ações escolares no processo educacional e os subsídios para auxiliá-lo podem 

ser encontrados na própria pedagogia. 

Bueno (1993) relata que, em geral, são buscadas as causas dos alunos 

que apresentam qualquer tipo de dificuldade nos processos de escolarização 

nas suas características individuais, pois a visão mais disseminada nos meios 

educacionais é de que a escola cumpre o seu papel e, se alguns deles não 
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conseguem aprender, devem ser encaminhados aos serviços de saúde para 

que se verifique que tipo de problema eles apresentam. 

 Essa apreciação que os professores fazem desses alunos está 

intimamente ligada aos instrumentos utilizados para este fim, e aos 

mecanismos de ensino criados historicamente que expressam uma visão do 

sistema de classificação escolar que legitima a classificação social. Esses 

instrumentos empregados no registro do desempenho escolar dos alunos nem 

sempre expressam os reais conhecimentos e dificuldades desses, sendo 

também a manifestação da dicotomia entre ensino e aprendizagem.  

 Sobre o uso de instrumentos utilizados para o encaminhamento de 

alunos aos serviços especializados, Bueno e Giovinazzo Jr. (2010, pp. 98-99) 

afirmam: 

Em outras palavras, na medida em que a ficha permite que 
sejam anotadas as “Dificuldades” e “Avanços”, sem qualquer 
menção ao que é realizado em classe, fica implícito que, se as 
aulas foram ministradas e o aluno não aprendeu, o problema 
reside nele. Assim é que, todas as indicações apontadas nos 
dois tópicos referem-se a atitudes, habilidades ou 
conhecimentos de alunos que não corresponderam as 
expectativas da escola. 

 

 A investigação aqui efetivada se valeu da documentação escolar da 

Prefeitura de Santo André/SP, onde a atuação como professora e 

posteriormente, como Professora Assessora de Educação Inclusiva (PAEI), 

possibilitou, dentre uma das funções do cargo, acompanhar o modo de atuação 

de muitos professores frente aos alunos que não correspondem às 

expectativas escolares, assim como conhece os instrumentos utilizados para 

avaliá-los. 

 A Professora Assessora de Educação Inclusiva e os professores devem 

compartilhar observações e cogitar como proporcionar atividades e estratégias 

aos alunos com dificuldades no processo de escolarização ou com prejuízos no 

desenvolvimento que sugerem deficiência intelectual para que tenham melhor 

desempenho nas várias situações de aprendizagem.  

 Embora fique evidente que, em geral, os professores, assim como os 

demais profissionais que compõem as equipes das unidades escolares do 

município, demonstrem inquietações frente aos alunos com baixo rendimento 

escolar e/ou questões comportamentais, que expressam seus 
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comprometimentos frente a essa questão, as queixas efetivadas recaem sobre 

características intrínsecas dos alunos como: falta de memória, dificuldade em 

reter informações, dispersão, lentidão, imaturidade, muita agitação, 

agressividade etc., e características das famílias ora ausentes, desestruturadas 

ou descomprometidas.  

 Esses alunos são, em geral, encaminhados para avaliação diagnóstica 

após serem encaminhados para o conselho de ciclo, no qual se discutem os 

avanços e dificuldades que tiveram durante o bimestre, prioritariamente nas 

atividades desenvolvidas em sala.  

Dessa forma, os alunos das escolas públicas municipais de Santo 

André/ SP, caracterizados como apresentando baixo rendimento escolar, 

problemas comportamentais e indicativos de deficiência intelectual são 

encaminhados para os diversos serviços de saúde do município (pediatras dos 

postos de saúde e CAPSI - Centro de Atenção Psicossocial da Infância), mas  

principal e prioritariamente para a equipe multidisciplinar composta por 

diferentes profissionais da saúde, que fazem parte de um convênio entre a 

Faculdade de Medicina do ABC e a Secretaria de Educação desse município, 

firmado desde 2007, chamado atualmente de CAEM (Centro de Atendimento 

Educacional Multidisciplinar).  

Tal como afirmei acima, embora carregasse um conjunto de 

inquietações em relação aos processos aqui descritos, não conseguia, dentro 

dos afazeres de minha prática educativa, sistematizá-los, razão pela qual 

decidi ingressar no mestrado em educação, que me possibilitou o 

aprofundamento teórico global sobre o fenômeno educativo, bem como, por 

meio de literatura especializada, aprofundar meus conhecimentos sobre o 

denominado “fracasso escolar”, e que constituíram a base desta investigação. 

 Entre a literatura especializada, ênfase maior deve ser dada ao estudo 

de Moysés e Collares (1997, p. 7), que analisam as questões imputadas aos 

alunos sobre as dificuldades em acompanhar os conteúdos escolares, suas 

condições sociais e a medicalização do processo ensino-aprendizagem: 

 
A barreira imposta, cultural e politicamente, às possibilidades 
de desenvolvimento de crianças normais é que deve ser objeto 
de análise, na busca de modos de enfrentamento e superação, 
e não o seu produto - a diferença construída entre crianças - 
transformado em mais uma justificativa para a desigualdade 
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social. A desigualdade, as diferenças de possibilidades de 
pensamento, a barreira imposta enfim, não são fenômenos 
naturais, não pertencem ao mundo da natureza, mas ao mundo 
dos homens. A naturalização da desigualdade imposta aos 
homens requer o ocultamento da discriminação racial, social ou 
de gênero, sob a aparência de conhecimento científico, 
alicerçado no campo da Biologia, mais especificamente na 
genética. 

 
 

 As autoras acima citadas, nesse mesmo texto, ofereceram escuta aos 

professores com o objetivo de compreender o que pensam sobre as ações 

escolares, principalmente as voltadas para os alunos com baixo rendimento ou 

problemas comportamentais e suas famílias.  Verificaram que as opiniões são 

do senso comum, cristalizadas, intensas, genéricas e fundamentalmente de 

cunho biológico: 

Do mesmo modo que  todos referem causas centradas na 
criança, todos referem problemas biológicos como causas 
importantes do não-aprender na escola. Na opinião destes 
profissionais, os problemas de saúde das crianças constituem 
uma das principais justificativas para a situação educacional 
brasileira. Dentre os problemas citados, merecem destaque a 
desnutrição, referida por todos, tanto da educação como da 
saúde, e as disfunções neurológicas, referidas por 92,5% das 
40 professoras e 100% dos 19 profissionais de saúde 
(médicos, psicólogos e fonoaudiólogos) (MOYSÉS e 
COLLARES, p.3, itálico no original). 

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar a relação entre as queixas 

relatadas nos relatórios pelos professores, encaminhados para avaliação, de 

alunos considerados por eles como “alunos problemas” e os procedimentos 

diagnósticos elaborados pelo serviço de saúde. 

Para fundamentar a análise das relações entre os processos de 

encaminhamento de alunos efetivado pelos professores, bem como a 

caracterização diagnóstica efetuada pelo serviço de saúde, valemo-nos das 

contribuições de Vygotski (1983, 1998 e 2007) sobre aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Segundo esse autor, a aprendizagem depende do desenvolvimento, 

mas, o desenvolvimento modifica a aprendizagem. Essa concepção da relação 

desenvolvimento/aprendizagem aponta para a ligação entre desenvolvimento e 

a relação do indivíduo com seu meio sociocultural.  
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Sobre a criança com deficiência intelectual, Vygotski (1983) afirma: 

 

Na teoria atual está nascendo uma nova idéia que consiste em 
fornecer uma dupla, ou mesmo tripla caracterização: 
caracterização do intelecto prático, os dados práticos e as 
modalidades de utilização. Em suma, em vez da definição geral 
de debilidade mental, é para determinar, em primeiro lugar, o 
que é expresso; em segundo lugar, para responder à pergunta 
de como a própria criança tenta combater este fenômeno, e em 
terceiro lugar, o caminho que a escola deve seguir para lutar 
contra a insuficiência dessa ou daquela criança (VYGOTSKI, 
1983, p.163, tradução nossa1). 

 

 

 Para Vygotski, a construção do pensamento e da subjetividade ocorre 

por meio do uso de signos e do emprego de instrumentos na relação com 

outras pessoas.  

 A criança, ao entrar na escola, não tem consciência e nem domínio das 

operações conceituais, pois é durante a idade escolar que ela adquire o 

controle sobre suas funções e ações deliberadas: 

 

O aprendizado escolar induz o tipo de percepção 
generalizante, desempenhando assim um papel decisivo na 
conscientização da criança dos seus próprios processos 
mentais. Os conceitos científicos, com o seu sistema 
hierárquico de inter-relações, parecem constituir o meio no qual 
a consciência e o domínio se desenvolvem, sendo mais tarde 
transferidos a outros conceitos e outras áreas do pensamento. 
A consciência reflexiva chega à criança através dos portais dos 
conhecimentos científicos (VYGOTSKI, 1998, p. 115). 

 

 Para ele, a apropriação do conhecimento científico faz parte de um 

processo histórico do indivíduo, que depende de outras funções e cujo ensino 

indireto não oferece bons resultados:  

 
O desenvolvimento dos conceitos, ou dos significados das 
palavras, pressupõe o desenvolvimento de muitas funções 
intelectuais: atenção deliberada, memória lógica, abstração, 

                                                           
1

Em la teoría actual está naciendo uma nueva idea que consiste en dar una caracterización doble, o 

incluso triple: la caracterización del intelecto práctico, de los datos prácticos y los modos de su utilización. 
En síntesis, en lugar de la definición general de debilidad mental, se de determinar, primero, en qué se 
expresa; segundo, de responder a la pregunta de cómo el proprio niño intenta combatir este fenómeno, y 
tercero, qué camino debe seguir la escuela para luchar contra las insuficiencias que padece tal o cual niño 
(VYGOTSKI, 1983, p.163).  
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capacidade para comparar e diferenciar. Esses processos 
psicológicos complexos não podem ser dominados apenas 
através da aprendizagem inicial. 
A experiência prática mostra também que o ensino direto de 
conceitos é impossível e infrutífero. Um professor que tenta 
fazer isso geralmente não obtém qualquer resultado, exceto o 
verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela criança, 
semelhante à de um papagaio, que simula um conhecimento 
dos conceitos correspondentes, mas que na realidade oculta 
um vácuo (VYGOTSKI, 1998, p. 104). 

 
 

 Conceitos espontâneos, na perspectiva vygotskyana, são aqueles 

formados na experiência direta e imediata do cotidiano, e são construídos a 

partir da experiência concreta para irem se constituindo como abstrações 

(processo ascendente). Diferentemente, os conceitos científicos exigem 

mediação social, na medida em que ultrapassam o nível do cotidiano e são 

construídos a partir de abstrações que necessitam ser concretizadas (processo 

descendente). 

 Por essa razão é que ele empresta importância fundamental ao 

processo de ensino-aprendizagem: 

A mente se defronta com problemas diferentes quando assimila 
os conceitos na escola e quando é entregue aos seus próprios 
recursos. Quando transmitimos à criança um conhecimento 
sistemático, ensinamos-lhe muitas coisas que ela não pode ver 
ou vivenciar diretamente. Uma vez que os conhecimentos 
científicos e espontâneos diferem quanto à sua relação com a 
experiência da criança, e quanto à atitude da criança para com 
os objetos, pode-se esperar que o seu desenvolvimento siga 
caminhos diferentes, desde o seu início até sua formação final 
(VYGOTSKI, 1998, p. 108). 
 

 Nesse sentido, o conhecimento adquirido na escola deve causar uma 

notável mudança no desenvolvimento mental, desde que, pelos processos de 

mediação, o aluno se aproprie dos conceitos científicos. 

A interação nos processos de ensino das diferentes matérias escolares 

contribui para o desenvolvimento intelectual, por meio do auxílio do professor e 

pela cooperação entre as crianças, em que se resgata o papel da imitação:  

 
Atualmente os psicólogos não podem compartilhar a 
concepção dos leigos, segundo a qual a imitação é uma 
atividade mecânica e que qualquer pessoa pode imitar quase 
tudo se ensinarmos a ela como fazê-lo. Para imitar, é 
necessário possuir os meios para se passar de algo que já se 
conhece para algo novo. Com o auxílio de uma outra pessoa, 
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toda criança pode fazer mais do que faria sozinha – ainda que 
se restringindo aos limites estabelecidos pelo grau de seu 
desenvolvimento (VYGOTSKI, 1998, p.129). 
 

  

 É sob esta base teórica que analisamos a relação entre as queixas dos 

professores e o diagnóstico firmado pelos profissionais da saúde da Prefeitura 

de Santo André, entendendo essa relação como expressão de práticas que 

devem ser realizadas em outros meios sociais. 

As políticas educacionais atuais do município de Santo Andre garantem 

matrícula a todos os seus munícipes, em qualquer instituição escolar municipal 

e em qualquer nível. No âmbito da inclusão escolar, a Lei nº 8233, de 14 de 

setembro de 2001, garante a matrícula dos alunos com deficiência na escola 

mais próxima de sua residência. 

No entanto, tal como afirmam Marin e Bueno (2009), se obrigatoriedade 

de vagas pode expressar avanços nos processos de democratização da escola 

pública, o acesso é apenas o passo inicial: 

 
Se, de um lado, acesso, permanência e sucesso caracterizam-
se como aspectos fundamentais da democratização e do direito 
à educação, de outro, o modo pelo qual essa prática social é 
internamente desenvolvida pelos sistemas de ensino e 
escolas torna-se a chave mestra para o seu entendimento 
(p.94, grifo no original). 

  

Por outro lado, além dessa garantia, as políticas educacionais do 

município estão calcadas, segundo seus propositores, ao efetivo processo de 

democratização, com uma organização estrutural e processos educacionais 

que possam garanti-la. 

Entre eles, um dos processos existentes é o encaminhamento de alunos 

que apresentam rendimento acadêmico insatisfatório para equipe 

multidisciplinar da saúde, como meio para identificar de forma mais qualificada 

os possíveis problemas desses alunos. 

Embora, de acordo com minha experiência como membro da Secretaria 

da Educação, não se possa negar a honestidade de propósito das equipes 

central e das escolas, o fato é que não se tem, até agora, uma análise mais 

aprofundada sobre os procedimentos adotados, razão pela qual se delimitou o 

seguinte problema pesquisa: 
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Que concepções sobre as causas do baixo rendimento escolar 

expressam os procedimentos de encaminhamento de alunos que são 

identificados pelos professores como “problemas” aos serviços de diagnóstico 

na área da saúde? 

Dessa forma, o objetivo da presente investigação foi o de investigar, por 

meio da documentação pertinente, os processos de encaminhamento pelas 

escolas e de diagnóstico estabelecidos pelos serviços de saúde de alunos que 

apresentam rendimento acadêmico insatisfatório. 

Para tanto, foram utilizados os seguintes procedimentos de pesquisa: 

- levantamento dos encaminhamentos realizados no período de 2012 a 

2014; 

- classificação e categorização dos dados contidos nos Relatórios de 

Encaminhamento preenchidos pelos professores para a equipe de saúde; 

- classificação e categorização dos dados contidos nos prontuários 

clínicos por meio dos Relatórios de Avaliação Interdisciplinar onde constam: 

identificação do aluno, queixa escolar, instrumentos e resultados das 

avaliações em cinco diferentes áreas (fonoaudiológica, neurológica, 

neuropsicológica, psicológica e psicopedagógica). 

Para análise das informações foram construídos tabelas e gráficos da 

série histórica 2012 a 2014, com cruzamentos necessários. 

O suporte teórico da pesquisa são as contribuições de Vygotski, tendo 

em vista sua abordagem sobre desenvolvimento e aprendizagem, bem como a 

função pedagógica de mediação que a escola deve cumprir. 
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CAPÍTULO 1 

 

BAIXO RENDIMENTO ESCOLAR, TRANSTORNOS COGNITIVOS E 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

 Este capítulo está reservado para a discussão crítica sobre a relação 

entre baixo rendimento escolar, transtornos cognitivos e deficiência intelectual, 

na medida em que as práticas escolares de caracterização tendem a imputar o 

baixo rendimento de alunos a problemas cognitivos e de aprendizagem. 

Esta discussão parece ser ainda mais necessária, em tempos de 

“inclusão escolar” de todos os alunos, independentemente de suas condições 

físicas, sociais, emocionais ou cognitivas. 

 

1.1 Inclusão escolar x fracasso escolar 

 

 A inclusão escolar de alunos com deficiência passou a ser uma 

proposição internacional a partir da promulgação da Declaração de Salamanca, 

fruto da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, 

realizada naquela cidade espanhola em 1994 e que, apesar de basicamente 

centrada na educação de alunos com deficiências, considera que o termo 

necessidades educativas especiais congrega um universo muito mais amplo de 

crianças, assim como conclama as escolas a enfrentarem o desafio de seu 

acolhimento: 

 
O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas 
deveriam acomodar todas as crianças independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 
lingüísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças 
deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, 
crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 
pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais, e 
crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. 
Tais condições geram uma variedade de diferentes desafios 
aos sistemas escolares. No contexto desta Estrutura, o termo 
"necessidades educacionais especiais" refere-se a todas 
aquelas crianças ou jovens cujas necessidades educacionais 
especiais se originam em função de deficiências ou 
dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças experimentam 
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dificuldades de aprendizagem e, portanto possuem 
necessidades educacionais especiais em algum ponto durante 
a sua escolarização. Escolas devem buscar formas de educar 
tais crianças bem sucedidamente, incluindo aquelas que 
possuam desvantagens severas. Existe um consenso 
emergente de que crianças e jovens com necessidades 
educacionais especiais devam ser incluídas em arranjos 
educacionais feitos para a maioria das crianças. Isto levou ao 
conceito de escola inclusiva. O desafio que confronta a escola 
inclusiva é no que diz respeito ao desenvolvimento de uma 
pedagogia centrada na criança e capaz de bem sucedidamente 
educar todas as crianças, incluindo aquelas que possuam 
desvantagens severas. O mérito de tais escolas não reside 
somente no fato de que elas sejam capazes de prover uma 
educação de alta qualidade a todas as crianças: o 
estabelecimento de tais escolas é um passo crucial no sentido 
de modificar atitudes discriminatórias, de criar comunidades 
acolhedoras e de desenvolver uma sociedade inclusiva 
(BRASIL, 1994). 
 

Verifica-se, portanto, que a declaração envolve as políticas de inclusão 

de alunos com deficiência dentro de um amplo espectro que tem a ver com as 

desigualdades e não especificamente com as deficiências, ou seja, com 

pessoas provenientes de diferentes condições culturais, econômicas, sociais, 

psíquicas e físicas. Nesse sentido, entende-se por inclusão escolar a 

construção de uma escola democrática, em que todas as crianças e jovens 

devem estar, independente de quaisquer condições e especificidades.  

Na verdade, essa declaração deve ser encarada como consequência da 

Declaração de Jomtien, fruto da Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, realizada naTailândia, em março de 1990. 

 Embora essa Declaração apregoe que as políticas nacionais devem 

oferecer oportunidade para todos, Bueno (2008, p. 47) faz severa crítica ao seu 

teor quando afirma: 

 

O que essa última declaração apregoa é que cada pessoa - 
criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de 
aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer 
suas necessidades básicas de aprendizagem (Conferência 
Mundial de Educação para Todos, 1990, p.2) e que essas 
necessidades se restringem à apropriação de conhecimentos e 
habilidades básicas: leitura e escrita, cálculo, solução de 
problemas e conhecimento básico para a participação social. 

 

 Ou seja, a máxima democrática de que a aprendizagem básica, tal qual 

essa Declaração define, que era encarada como a base para aprendizagens 
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posteriores e garantia de possibilidade de progressão escolar, transfigurou-se 

na meta a ser alcançada. 

 Nesse sentido, esse autor faz instigante questão: 

 

O que se pode retirar da declaração, se formos mais a fundo, é 
que, mais uma vez, distinguem-se os processos de 
escolarização para os bem aquinhoados (que ultrapassarão em 
muito o estágio das necessidades básicas de aprendizagem) e 
aqueles para o “populacho”, quer sejam as massas 
pauperizadas da América Latina, África e Ásia, quer sejam os 
filhos dos árabes e africanos que hoje vivem na França, 
Inglaterra e Alemanha ou os negros e os “chicanos” dos 
Estados Unidos (BUENO,2008, p.47). 

 

Estamos diante de uma educação paradoxal, que se apresenta como 

finalidade um sistema que, por um lado, prega a igualdade de oportunidades a 

todos os seres humanos e, por outro, responde à lógica capitalista que 

necessita de reproduções constantes de desigualdades, opressões, exclusão e 

discriminação.  

Nesse sentido, a Declaração de Salamanca pode ser encarada como 

expectativa de não cumprimento dos princípios da Declaração de Jomtien, na 

medida em que, apenas após quatro anos da primeira, houve necessidade de 

especificar que as crianças e jovens com necessidades educativas especiais 

(entre elas as com deficiência) não estavam incluídas na primeira, tal como 

afirma Bueno (2008, p. 46): 

 

A declaração simplesmente reconheceu que as políticas 
educacionais de todo mundo fracassaram no sentido de 
estender a todas as suas crianças a educação obrigatória e de 
que é preciso modificar tanto as políticas quanto as práticas 
escolares sedimentadas na perspectiva da homogeneidade do 
alunado, mas isso parece ficar obscurecido. 
 

 

 Dentro da mesma perspectiva, Patto (2008), ao discorrer sobre políticas 

de inclusão, apresenta o uso corrente que se faz dessa palavra contrastando 

com a desigualdade social evidente e em grande número, centrada no sujeito 

marginal que não participa e nem se integra no processo econômico e social, 

cujo fruto é a imposição de limitações para o exercício de seus direitos de 

cidadão.  
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 Para ela, a educação popular deveria apresentar condições de acenar 

para “[...] reflexão a partir da experiência de vida de homens e mulheres que, 

mesmo dominados pelas relações estruturais da sociedade em que vivem, são 

dotados de consciência” (PATTO, 2008, p. 34).  

Ainda segundo a autora: “A escola de fato inclusiva é a escola que 

esclarece, a partir da própria experiência dos dominados” (PATTO, 2008, p. 

34).  

No entanto, a escola pública historicamente construída em nosso país 

jamais respondeu a esses ditames:  

 

Mas da intenção à realidade, o fosso foi grande. De dentro de 
todos os equívocos da Pedagogia Moderna e de suas ciências 
de base, sobretudo uma Psicologia normativa e justificadora da 
desigualdade social, as reformas e programas escolares pós-
ditadura padeceram das armadilhas de sempre: o ensino em 
moldes tayloristas, de ajuste da máquina do ensino às 
supostas características da matéria-prima a ser processada; a 
multiplicação de especialistas dentro da escola e a 
consequente segmentação do trabalho pedagógico; a 
medicalização de desvios definidos a partir de um discutível 
conceito de normalidade; o entendimento da igualdade como 
produção do uniforme e não como direito à diferença; a 
formação docente entendida como aperfeiçoamento, 
treinamento ou reciclagem; a busca tecnicista de solução para 
o problema do ensino público fundamental e médio; as modas 
teóricas sucessivas e rapidamente descartadas, que 
decretaram a morte do educador, reduzindo-o a um peão do 
ensino, sob as ordens de uma estrutura hierárquica de 
educadores, da qual se tornou o último elo; a política 
educacional gerenciada para fins eleitoreiros e a decorrente 
descontinuidade técnico-administrativa perversa no sistema 
escolar (PATTO, 2008, p.34-35). 

 

 Para Garcia (2014), o uso de alguns termos como inclusão e sociedade 

inclusiva utilizados no combate à exclusão para uma sociedade mais justa faz 

parte de um discurso político que privatiza os conflitos sociais, transformando o 

que é legítimo para todos em responsabilidade de cada indivíduo: 

 

Os elementos discursivos tais como coesão, não 
discriminação, atenção às diferenças contribuem para criar um 
campo de significações sociais que tem por meta substituir as 
lutas sociais por uma educação universalizada. O foco das 
políticas educacionais em curso é distribuir educação conforme 
a necessidade do capital e a capacidade do indivíduo, de forma 
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a não investir mais que o necessário e que isso não resulte em 
conflitos sociais (GARCIA, 2014, p.116). 

 

No Brasil, logo após a promulgação da Declaração de Salamanca, a Lei 

9394/1996, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

dispôs sobre a inclusão preferencial de alunos com deficiência na escola 

regular, garantindo, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender às peculiaridades dos alunos da Educação 

Especial e definindo que esse alunado deve permanecer em classes, escolas 

ou serviços especializados, sempre que não for possível sua integração nas 

classes comuns de ensino regular.  

 Como decorrência da LDBEN, o Conselho Nacional de Educação 

promulgou a Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001, que instituiu as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, cuja recomendação 

básica consta de seu artigo 2º: 

 

Art 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os 
alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento 
aos educandos com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para uma educação de 
qualidade para todos (BRASIL, MEC/SEESP, 2001). 

 

Entretanto, esse documento possibilita a substituição do ensino regular 

pelo atendimento especializado e considera que o atendimento escolar dos 

alunos com deficiência tem início na Educação Infantil, dessa forma, também 

assegura os serviços de educação especial sempre que se evidencie, mediante 

avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de 

atendimento educacional especializado. 

 A atual Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL. MEC. 2008) não só reitera o dispositivo legal de 

inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular, 

como não faz qualquer menção à possibilidade de processos especiais e 

escolarização, ou seja, embora não proíba o funcionamento de escolas e 

classes especiais, fica claro, pelo teor do documento, que a política atual de 

educação especial deverá se centrar na inclusão escolar. 
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 A última legislação promulgada no país sobre pessoas com deficiência, 

a Lei 13.146 de julho de 2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispõe 

em seu parágrafo 1º que é “destinada a assegurar e a promover para as 

pessoas com deficiência o exercício dos direitos em condições de igualdade, 

garantindo assim sua cidadania e inclusão social” (BRASIL, 2015). 

 Em seu artigo 2º, além de definir a pessoa com deficiência como aquela 

“que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial”, estabelece, em seu parágrafo 1º, que a: 

 
avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará: 
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 
IV - a restrição de participação (BRASIL, 2015). 

 

 Sob óptica crítica, Patto (1999) considera que, historicamente, a escola 

inicialmente foi necessária para qualificação das classes populares para 

atender às exigências do processo de industrialização do País, com a 

crescente população urbana e a diminuição da população agrícola.  

 Para ela, no entanto, não havia preocupação com a qualificação 

acadêmica em si, mas sim que os trabalhadores tivessem formação de atitudes 

e de disciplina, ou seja, o conteúdo escolar para essa população deveria se 

restringir aos conhecimentos básicos (ler, escrever e contar). 

 Apesar dos discursos oficiais de praticamente toda a República 

alardearem o direito à educação de todos, na verdade, a história da educação 

brasileira é marcada pelo insucesso dos alunos, especialmente aqueles 

oriundos das camadas populares: 

Considerando que o fracasso escolar, expresso por formas 
diferenciadas de seleção e classificação dos alunos, em 
diferentes momentos históricos, é marca constitutiva do 
sistema escolar brasileiro desde a Independência, os 
processos de seletividade escolar têm sido uma das grandes 
preocupações que acompanham a produção intelectual sobre a 
educação escolar desde, pelos menos, as primeiras décadas 
do século XX. 
Da mesma forma, a organização do sistema escolar e o 
desenvolvimento de processos pedagógicos que 
respondessem aos interesses da maioria da população 
brasileira têm sido as “pedras de toque” para a definição de 
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proposições políticas e de implementação de reformas 
construídas desde, pelo menos, o advento da República. 
Se é verdade que imputar as causas desse fracasso 
exclusivamente às condições sociais de origem, especialmente 
as econômicas, é reduzir fenômenos altamente complexos a 
uma única causa, no caso da sociedade brasileira, que possui 
um dos piores indicadores de distribuição de renda, as 
condições econômicas da população não podem ser ignoradas, 
sob o risco de produzirmos investigações sobre processos e 
sujeitos abstratos (SÃO PAULO, PUC/SP.EHPS, 2015). 

 

 Nesse sentido, não há como negar as práticas que, historicamente, têm 

servido de justificativa para o fracasso escolar de alunos das camadas 

populares, que imputam suas causas a características intrínsecas ou ao 

ambiente social.  

 

1.2 Processos de caracterização de alunos com baixo rendimento 

escolar como “alunos problemas” 

 

 Moysés e Collares (2011, p. 23) sustentam que é comum atribuir as 

causas do fracasso escolar a várias razões, mas destacam duas, sendo que a 

primeira está centrada na expansão quantitativa da escola: 

 

[...] para alguns, o problema central teria sido a abertura da 
escola às crianças das classes populares, o que significa 
atribuir às crianças a responsabilidade pelo fracasso da escola; 
para outros, a análise é mais elaborada, centrando-se na 
expansão apenas de vagas de escolas, sem a qualidade 
necessária. 
 

 A segunda causa, segundo as mesmas autoras, “centra nas crianças e 

suas famílias a culpa pelo mau desempenho da escola brasileira” (p.24). 

 Consideram, ainda, que os profissionais da saúde e da educação 

enumeram as mesmas causas para o fracasso escolar, ao transformar em 

distúrbios e doenças as situações pedagógicas que fogem às normas, 

instaurando o processo de medicalização, que “constitui grande obstáculo à 

transformação das práticas que regem o cotidiano escolar e à superação do 

fracasso” (MOYSÉS e COLLARES, 2011, p.31). 

 Essas posições levaram a uma aceitação das crianças que 

apresentavam dificuldades com o conteúdo escolar, subestimando a 
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capacidade intelectual principalmente dos indivíduos pertencentes às camadas 

populares, indicando a privação cultural como uma das justificativas pelo baixo 

desempenho escolar, posição esta criticada por Patto (1973, p. 57): 

 

Em resumo, tudo no ambiente da criança deficiente cultural 
conspira no sentido de reduzir a estimulação visual e auditiva, 
o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento 
cognitivo, cujas repercussões no processo de escolarização já 
foram por nós apontadas. 
 

À medida que a expectativa de escolaridade passou a ser mais 

abrangente e se evidenciou o rendimento acadêmico insatisfatório de número 

crescente de alunos, o exame psicológico passou a ser cada vez mais 

recorrente: 

 
As práticas de diagnóstico de alunos encaminhados por 
escolas públicas situadas em bairros pobres constituem 
verdadeiros crimes de lesa-cidadania: laudos sem um mínimo 
de bom senso e de senso de ridículo produzem estigmas e 
justificam a exclusão escolar de quase todos os examinados, 
reduzidos a coisas portadoras de defeitos de funcionamento 
em algum componente da máquina psíquica (PATTO, 2000, 
p.67).  

 
 Essa autora evidencia no mesmo texto que os resultados dos testes de 

inteligência, bem como outros (de personalidade, projetivos, escalas de 

avaliação e neuropsicológicos), apresentam distintos resultados e 

procedimentos pós-diagnóstico, de acordo com a classe social da criança 

examinada, o que acarreta para as de classes inferiores a exclusão escolar sob 

a justificativa de transtornos, distúrbios e, até mesmo, de deficiência. 

 Apesar do uso corrente desses testes para avaliação da inteligência, há 

críticas aos testes psicométricos, tanto sobre o conhecimento dos mesmos pelo 

aplicador, como em relação ao seu teor, aporte teórico e adaptação às 

diferentes realidades.   

 Sobre o uso e aplicação dos testes, Patto(2000, p. 68) escreve: 

 
O assunto é difícil, por vários motivos: porque põe em 
evidência a má formação dos psicólogos; porque o uso de 
testes para fins psicodiagnósticos é, por lei, privativo desses 
profissionais e está no centro de sua identidade, o que faz com 
que seu questionamento provoque ameaça de perda de 
importante ponto de referência; porque a crítica se faz a partir 
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da filosofia materialista histórica, objeto de desconfiança e 
desconhecimento de grande parte dos psicólogos; porque a 
inércia também está presente no corpo docente do terceiro 
grau. Mas a dificuldade maior de realizar esse debate 
certamente vem do predomínio técnico da formação dos 
psicólogos, em geral, e dos que se dedicam aos testes, em 
particular. 

 

 Apesar dos estudos e controvérsias acerca dos testes de Quociente de 

Inteligência (QI), são eles os instrumentos atualmente mais utilizados para 

avaliação do desenvolvimento cognitivo, de acordo com as características 

pertinentes a cada faixa etária divididas em estágios. 

 Patto (1999) considera que, historicamente, os primeiros especialistas 

que verificavam as dificuldades de aprendizagem foram os médicos e as 

origens dessas dificuldades eram procuradas nas causas orgânicas.  

 Posteriormente, a Psicologia parece ter incorporado uma percepção 

mais ambientalista, ou seja, a pessoa era observada no seu contexto social e 

cultural e nas relações estabelecidas. Entretanto, o enfoque das causas do 

fracasso escolar sempre esteve centrado no próprio aluno e os testes 

psicométricos desenvolvidos e utilizados pelos psicólogos no final do século 

XIX e início do século XX corroboram com essas concepções. Segundo a 

mesma autora: 

 

Foram muitos os psicólogos que, nesta época, empenharam 
suas vidas na pesquisa de instrumentos que pudessem 
verificar se, por trás do rendimento bruto, um indivíduo era 
intelectualmente mais apto que outro. Isto é, muitos foram os 
que se dedicaram com afinco às tentativas, de medir, com 
objetividade e precisão, as verdadeiras aptidões das pessoas, 
independentemente das influências ambientais, entre elas as 
de natureza socioeconômica (PATTO, 1999, p. 64). 

 
 O início de aplicação de testes em larga escala ocorreu no início do 

século XX, quando Alfred Binet e seu colaborador Theodore Simon, ao 

buscarem soluções para sujeitos com baixo rendimento escolar, elaboraram a 

Escala Binet-Simon a pedido do governo francês, procurando verificar os 

componentes que permitiriam identificar alunos com necessidade de ajuda na 

aprendizagem.  

 Organizaram um conjunto de provas pelas quais os baixos resultados na 

escala indicavam ser necessária maior intervenção do professor junto aos 
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alunos, o que não significava necessariamente que esses alunos tivessem 

inabilidade de aprendizagem.  

 Mindrisz (1994, p. 44) menciona outro aspecto importante nesse trabalho 

com relação à inteligência:  

 

Outro ponto essencial com relação ao trabalho desenvolvido 
por Binet, refere-se a sua visão de que a inteligência não era 
considerada fixa. Ela era inata, na medida que (sic) acreditava 
numa inteligência natural, porém influenciada pelo ambiente: o 
saber adquirido na escola e o saber adquirido no cotidiano da 
criança. 
 

 

Apesar da ressalva de seus autores, a Escala Binet-Simon foi cada vez 

mais utilizada para determinar a capacidade intelectual dos indivíduos e traçar 

seu prognóstico. 

Após a contribuição de Alfred Binet, outros pesquisadores se dedicaram 

a desenvolver diferentes testes e houve uma proliferação de baterias utilizadas 

para medir a inteligência.  

Com a difusão e tradução da Escala Binet-Simon para outros países, 

outros pesquisadores mostraram interesse neste trabalho, dentre eles o 

psicólogo estadunidense Lewis M. Terman, da Universidade de Stanford, que a 

partir de seus estudos sobre essa escala, a redesenhou e criou a chamada de 

Stanford-Binet, utilizada até nossos dias (Cf. Mindrisz, 1994). 

Wechsler, psicólogo de origem romena, também estudou a escala de 

Binet e desenvolveu a primeira Escala de Inteligência Wechsler para adultos, 

chamada WAIS e, posteriormente, a Escala de Inteligência Wechsler para 

crianças chamada de WISC.  

Sobre essas escalas, Mindrisz (1994, p.56) menciona: 

 
Como pode-se apontar, as escalas de Terman e de Wechsler 
avançaram com relação as escalas de Binet-Simon, com 
relação ao número de provas, quanto a própria estrutura do 
teste, porém fundamentalmente buscavam o mesmo objetivo, 
quantificar os processos mentais superiores ou complexos, ou 
seja, a inteligência do indivíduo, sob a perspectiva de sua 
inaticidade, por um lado, e de sua fixidez, por outro. 
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 Ambas, desde sua criação, tiveram várias edições e são as principais 

referências de medidas de inteligência atualmente utilizadas para verificação 

do diagnóstico com fins de encaminhamento para educação especial. 

Segundo Mindrisz (1994, p. 52):  

 
Portanto, os testes de Terman, assim como os de Wechsler, 
tiveram uma profunda inserção como instrumento individual de 
quantificação da inteligência e na difusão do conceito de 
quociente de inteligência, como determinante do êxito escolar 
do aluno. 

 
Assim, quer seja para identificar “problemas de aprendizagem”, quer 

para delimitação e caracterização de possíveis deficiências intelectuais, o uso 

de testes padronizados tem sido frequente, tal como afirma essa mesma autora 

em relação ao QI: 

Nesse sentido, o quociente de inteligência (QI), estabelecido a 
partir dos resultados dos diversos testes, passou a ser critério 
fundamental não só para caracterização e classificação da 
deficiência mental, como também para o próprio prognóstico do 
desenvolvimento e aprendizagem infantis (MINDRISZ, 1994, 
p.72). 
 

 A utilização dos testes padronizados ao invés de servirem para a 

caracterização dos alunos, visando a intervenção educacional qualificada, tem 

servido para a reprodução da lógica da escola da classificação e como 

instrumento para a confirmação da profecia auto realizadora, além de suporte 

para que os professores possam fazer juízos e definirem expectativas sobre 

seus alunos.  

Ou seja, a literatura até aqui utilizada nos mostra que ao invés dos 

procedimentos dos especialistas servirem para a delimitação efetiva das 

características dos alunos (negativas, mas, também, as positivas) de tal forma 

a contribuir para o trabalho pedagógico, eles têm servido para reiteração da 

visão do professor, na medida em que estão centrados, única e 

exclusivamente, na busca do “problema”, redundando na patologização de 

alunos que perturbam o ambiente escolar:  

Na verdade, sob o manto da excepcionalidade são incluídos 
indivíduos com características as mais variadas, cujo ponto 
fundamental é o desvio da norma, não a norma abstrata, que 
determina a essência a-histórica da espécie humana, mas a 
norma construída pelos homens nas suas relações sociais 
(BUENO, 1993,p.61, itálico no original). 



32 

 

Na identificação histórica dos alunos que apresentam dificuldades 

acadêmicas, quer sejam relacionadas ao aprendizado dos conteúdos 

acadêmicos ou aos comportamentos valorizados e esperados pela escola, 

esse panorama parece permanecer, razão pela qual procuramos nas 

contribuições de Vygotski (1983, 1998 e 2007) embasamento teórico para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

1.3. As contribuições de Vygotski 

 Posição diferenciada e constante das apresentadas aconteceu pelas 

contribuições de Vygotski (1983), para quem as funções superiores se formam 

a partir de seu aparato biológico que, quando imbricado com as interações 

sociais, constituem a forma de pensamento tipicamente humano. 

 Quando a criança encontra um obstáculo para realizar uma tarefa 

recorre a outros caminhos na busca de resolver seu problema. Dito de outra 

forma, o desenvolvimento das formas superiores de adaptação está justamente 

nas dificuldades encontradas e na busca de soluções, pois a criança precisa 

pensar antes de agir, isto é, buscar recursos internos ou externos que possam 

auxiliá-la na resolução dessa situação.   

 Dessa forma, afirma: 

[...] Com a incorporação à cultura, a criança não só adquire 
alguma cultura, assimilado alguma coisa que se enraíza para 
dentro, mas também a própria cultura reformula todo o 
comportamento natural de uma criança e transforma seu 
desenvolvimento (VYGOTSKI, 1983, p.184. Tradução nossa2). 
 

 

 A perspectiva teórica de Vygotski (1983, p. 187) nos aponta para um 

desenvolvimento não linear, no sentido de que nem sempre o desenvolvimento 

natural da criança pressupõe seu desenvolvimento cultural:  

 

Só é possível o desenvolvimento das funções mentais 
superiores nas formas do seu desenvolvimento cultural, sendo 

                                                           
2
[...] con la incorporación a la cultura, el niño no sólo adquiere algo de la cultura, asimila algo, algo del 

exterior echa raíces en el, sino que también la propia cultura reelabora toda la conducta natural del niño y 

rehace de un modo nuevo todo el curso del desarrollo (VYGOTSKI, 1983, p.184). 
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indiferente que esse desenvolvimento siga o curso fora do 
domínio da cultura exterior (linguagem, escrita, aritmética) ou 
linha de aperfeiçoamento interior própria das funções psíquicas 
(desenvolvimento da atenção voluntária, memória lógica, 
pensamento abstrato, formação de conceitos, de livre vontade, 
etc.). A investigação demonstrou que, em geral a criança 
anormal está atrasada precisamente neste aspecto. Mas este 
desenvolvimento não depende da insuficiência do organismo. É 
por isso que a história do desenvolvimento cultural da criança 
permite propor uma tese: o desenvolvimento cultural é a área 
fundamental de onde resulta a compensação da insuficiência. 
Onde é impossível um desenvolvimento orgânico quase se 
abre ilimitadamente o caminho do desenvolvimento cultural 

(VYGOTSKI, 1983, p. 187, tradução nossa3). 
 

 A insuficiência no desenvolvimento de algumas crianças ao entrarem na 

escola as diferencia de outros alunos que tiveram condições sociais mais 

propícias para se desenvolverem, se essa insuficiência persistir imputa-se a 

causa à maturidade, à incapacidade ou mais comumente às condições sociais.  

 O desenvolvimento intelectual, segundo Vygotski (2007), está contido 

em todos os sujeitos, entretanto se desenvolve por estágios, isto é, em cada 

fase da vida, sendo que a fala apresenta importante papel na organização e 

desenvolvimento das funções, havendo um imbricamento entre o 

desenvolvimento da fala e da inteligência, o que constituirá futuramente o 

comportamento humano complexo.  

 O mesmo autor considera que, antes de controlar o próprio 

comportamento, a criança controla o ambiente pela fala, ação que produz 

novas formas de relações com o ambiente e nova organização do 

comportamento, levando a formas tipicamente humanas de comportamento e 

produzindo o intelecto.  

  O desenvolvimento da fala passa de um processo interpessoal para 

intrapessoal, ou seja, está atrelado às relações exigindo a interação com o 

                                                           
3
Solo es posible el desarrollo de las funciones psíquicas superiores por las vias de su desarrollo cultural, 

siendo indiferente que este desarrollo siga el curso del domínio de los médios exteriores de la cultura 

(lenguage, escritura, aritmética) o la línea del perfeccionamiento interior de las propias funciones 

psíquicas (elaboración de la atención voluntaria, de la memória lógica, del pensamiento abstracto, de la 

formación de conceptos, del libre albedrío, etc.). Las investigaciones han demostrado que, por lo general, 

el niño anormal está atrasado precisamente en este aspecto. Pero este desarrollo no depende de la 

insuficiencia orgânica. Es por eso que la historia del desarrollo cultural del niño permite proponer uma 

tesis: el desarrollo cultural es la esfera fundamental donde resulta posible la compensación de la 

insuficiencia. Donde resulta imposible un desarrollo orgânico ulterior, se abre ilimitadamente el camino del 

desarrollo cultural (VYGOTSKI (1983, p. 187). 
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objeto e com o outro para que ocorra a reconstrução interna dessa atividade 

externa, transformando-se assim no desenvolvimento da inteligência.  

 Em outras palavras, o sujeito em sua relação com o ambiente realiza a 

reconstrução interna de uma atuação externa, originando a internalização 

primeiro a nível social e depois a nível pessoal: 

 

[...] o processo de internalização consiste numa série de 
transformações. a) Uma operação que inicialmente representa 
uma atividade externa é reconstruída e começa a ocorrer 
internamente. É de particular importância para o 
desenvolvimento dos processos mentais superiores a 
transformação da atividade que utiliza signos, cuja história e 
características são ilustradas pelo desenvolvimento da 
inteligência prática, da atenção voluntária e da memória. b) Um 
processo interpessoal é transformado num processo 
intrapessoal. Todas as funções no desenvolvimento da criança 
aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no 
nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológica), e, 
depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica 
igualmente para a atenção voluntária, para a memória, para a 
lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções 
superiores originam-se das relações reais entre indivíduos 
humanos. c) A transformação de um processo interpessoal 
num processo intrapessoal é o resultado de uma longa série de 
eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento. O processo, 
sendo transformado, continua a existir e a mudar como uma 
forma externa de atividade por um longo período de tempo, 
antes de internalizar-se definitivamente. Para muitas funções, 
elas somente adquirem o caráter de processos internos como 
resultado de um desenvolvimento prolongado. Sua 
transferência para dentro está ligada a mudanças nas leis que 
governam sua atividade; elas são incorporadas em um novo 
sistema com suas próprias leis (VYGOTSKI, 2007, p.57-58). 
 

Esses aspectos compreendem a interação peculiar a cada faixa etária 

da mediação, sendo nesse processo que os indivíduos intensificam a 

aprendizagem e estabelecem as relações sociais.  

 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas 
atividades adquirem um significado próprio num sistema de 
comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, 
são refratadas através do prisma do ambiente da criança. O 
caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa 
através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o 
produto de um processo de desenvolvimento profundamente 
enraizado nas ligações entre história individual e história social 
(VYGOTSKI, 2007, p.19-20). 
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[...] a capacitação especificamente humana para a linguagem 
habilita as crianças a providenciar instrumentos auxiliares na 
solução de tarefas difíceis, a superar a ação impulsiva, a 
planejar uma solução para um problema antes de sua 
execução e a controlar seu próprio comportamento. Signos e 
palavras constituem para as crianças, primeiro e acima de 
tudo, um meio de contato social com outras pessoas. As 
funções cognitivas e comunicativas da linguagem tornam-se 
então, a base de uma forma nova e superior de atividade nas 
crianças, dintinguindo-as dos animais (VYGOTSKI, 2007, p.17-
18). 
 
 

 Para Vygotski (2007), além desses aspectos citados, há uma relação 

intrínseca e favorável entre os processos intelectuais e afetivos que possibilita 

o desenvolvimento da aprendizagem através de formas mais elaboradas de 

perceber e formar opinião sobre o ambiente. Para esse autor, a aprendizagem 

depende do desenvolvimento e este depende da aprendizagem, que ocorre em 

dois níveis: o real e o potencial. No primeiro, a criança consegue realizar 

tarefas com autonomia, já no segundo, ela recebe ajuda de um adulto ou a 

colaboração de outra criança para resolver uma situação. Essa distância entre 

o que o sujeito já faz sozinho e o que realiza com auxílio foi denominado por 

ele de zona de desenvolvimento proximal. Em outras palavras, o que hoje, a 

criança realiza com a orientação de alguém, fará com autonomia 

posteriormente. 

 Compreendendo, segundo Vygotski (2007), que a mediação social e a 

fala estruturam o pensamento e as ações, aprimorando a atenção e 

promovendo a aprendizagem, torna-se indispensável repensar e/ou estudar os 

processos pedagógicos, pois vivenciar situações escolares, realizar trocas com 

os pares e com os professores, organizar-se e relacionar-se são mecanismos 

que estão vinculados à aprendizagem. 

 Além disso, o psicólogo soviético afirma que, na medida em que o 

aprendizado começa muito antes de a criança entrar na escola é preciso levar 

em conta que o aprendizado escolar, principalmente os conteúdos do Ensino 

Fundamental I, introduz novos processos, pois traz elementos novos, é 

sistematizado e voltado para apropriação de conhecimentos científicos.  

 Ora, isso nos reporta a zona de desenvolvimento proximal já citada 

neste estudo, pois ao se avaliar o nível de desenvolvimento mental de um 

indivíduo por meio de testes padronizados, está se determinando o que ele já 



36 

 

tem de apropriação de determinados conhecimentos, o que consegue fazer 

sozinho, ou seja, verifica-se o nível de desenvolvimento real, o tempo e a 

dificuldade na realização de determinada operação, sem que a ele sejam 

dadas oportunidades para que, pela mediação, a partir de seu conhecimento 

prévio, consiga realizar o proposto.  

 O conhecimento a partir da mediação confirma com maior exatidão o 

desenvolvimento mental, pois demonstra que algumas funções estão em 

processo de amadurecimento e surgirão a partir de situações estimuladoras. 

Assim sendo, é através da zona de desenvolvimento proximal que se consegue 

verificar o processo que está maduro do indivíduo e o que está em 

desenvolvimento ou a se desenvolver:  

 

A zona de desenvolvimento proximal pode, portanto, tornar-se 
um conceito poderoso nas pesquisas de desenvolvimento, 
conceito este que pode aumentar de forma acentuada a 
eficiência e a utilidade da aplicação de métodos diagnósticos 
do desenvolvimento mental a problemas educacionais 
(VIGOTSKY, 2007, p. 99). 

 

 Verifica-se assim, a possibilidade de se repensar muitos dos 

encaminhamentos realizados por professores para avaliar os alunos que 

apresentam baixo rendimento escolar como se esse problema específico fosse 

inerente aos alunos e não estivesse arrolado ao seu processo de 

aprendizagem, com os conteúdos próprios da educação formal. 

 Dessa forma, entende-se que a observação e o exame cuidadoso da 

qualidade das relações existentes na escola e das intervenções pedagógicas, 

ao trabalharem com os conteúdos escolares, podem levar a novas formas de 

atuação e intervenção que mobilizem as crianças, fazendo com que a 

intervenção didática se configure efetivamente como processo de mediação em 

prol do desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

  No entanto, esta não é a realidade da escola brasileira, tal como 

mostraram Aparecido (2000), Rodrigues (2009), Oliveira (2012) e Bueno e 

Giovinazzo Jr. (2010), entre outros, razão pela qual vale a pena discorrer sobre 

os processos de diagnóstico de alunos com baixo rendimento escolar. 

 



37 

 

1.4 Os processos diagnósticos de alunos com baixo rendimento 

escolar 

 

As principais manifestações de que algo não vai bem na aprendizagem 

referem-se ao comportamento agitado, desatento, à compreensão e 

interpretação de texto, a dificuldade na escrita, linguagem, coordenação 

motora, interação social, concentração, memória, desinteresse pelas questões 

escolares e outros.  

Essas demonstrações são interpretadas pelos professores como sinais 

indicativos de problemas dos alunos que emperram a aquisição dos conteúdos 

escolares.  

Quando perseveram, os alunos que demonstram esses sinais são 

encaminhados para avaliação diagnóstica para verificação da causa que os 

professores entendem como empecilho à aprendizagem. (Cf. Bueno e 

Giovinazzo Jr (2010); Bueno e Oliveira (2012); Aparecido (2000). 

Ora, esses sinais apresentam características que podem ser atribuídas 

inicialmente tanto para os chamados transtornos de aprendizagem (como a 

falta de concentração, de comunicação, interação social e coordenação 

motora, entre outras), chegando, no seu ápice, à caracterização de deficiência 

intelectual.  

Contrapondo-se a essas práticas, Patto (2000, p. 67) afirma: 

 

A estereotipia da linguagem utilizada, a mesmice das frases, 
conclusões e recomendações trazem-nos à mente a imagem 
de um carimbo: os laudos geralmente apresentam uma criança 
abstrata, sempre a mesma, desenhada com técnicas limitadas 
e um ou outro chavão teórico. O fato de invariavelmente 
aprovarem a crença dos educadores de que há algo errado 
com o aprendiz mostra uma significativa convergência das 
visões técnico-científica e do senso comum. Tudo se passa 
como se professor e psicólogo se aliassem no pressuposto de 
que o aluno não se adapta às imposições escolares é portador 
de alguma anormalidade, restando apenas consultar os testes, 
para supostamente descobrir qual. 
 

 Solicitar um diagnóstico médico aos alunos com baixo rendimento 

escolar responde, segundo Patto (2000, p. 65), a “um anseio de professores, 

técnicos e administradores escolares que um número crescente de psicólogos 

tem ajudado a realizar”. Ao ser constatada alguma deficiência será também 
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justificado o não acompanhamento das atividades escolares, responsabilizando 

o próprio aluno pelo não aprender.  

Verificamos, através do exposto anteriormente, que os alunos com 

quaisquer problemas de ajustamento (leia-se deficiência ou outros fatores) 

desafiam essa constituição já estabelecida, podendo ser, no cotidiano da 

escola, excluídos do processo de aprendizagem de forma velada, nos vários 

ambientes escolares, nas relações e demais ações pedagógicas que permeiam 

a aprendizagem.  

É possível que esta ação discriminatória fique por vezes camuflada atrás 

da obrigatoriedade do acesso a escola e da meritocracia.  

Descortina-se assim, uma realidade escolar atual voltada para a busca 

de diagnósticos de deficiência ou qualquer outra patologia que possam 

justificar o baixo rendimento ou para as famílias, que são responsabilizadas 

pelo fracasso de seus filhos. 

O diagnóstico é a procura das causas dos sintomas que uma pessoa 

apresenta e que está fora de um padrão da normalidade, assim sendo, os 

alunos com baixo desempenho têm sido encaminhados a especialistas que 

através das avaliações clínicas verificam se há alguma anomalia que impeça 

um bom desempenho na aprendizagem e, consequentemente, justifiquem as 

dificuldades apresentadas: 

 
As histórias desses indivíduos, verificáveis em suas 
anamneses e em seus relatórios escolares, são as histórias de 
suas deficiências, de suas dificuldades, de seus fracassos, de 
suas crises emocionais e de suas atitudes sociais 
inadequadas, enquanto que suas vidas, fora disso, nada são, 
nada valem, nada representam (BUENO, 1993, pp. 51-52). 
 

 Além disso, para este autor, a 

 

excepcionalidade, enquanto conceito, no entanto, tal como 
qualquer conhecimento sobre os fenômenos sociais, não é um 
fato predeterminado nem se situa acima das relações sociais 
porque, enquanto fenômeno social, foi construído pela própria 
ação do homem, estando sempre e necessariamente 
carregado de um sentido ideológico (BUENO, 1993, p.31). 

 

A Organização Mundial da Saúde - OMS vem desde 2004 organizando e 

publicando o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, cuja 
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última edição foi o DSM-V-TR -Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, publicado em 2013, assim como, sob a justificativa de aprimoramento 

da  classificação dos transtornos e doenças, a OMS aprovou, em 2001, na 54ª 

Reunião Mundial de Saúde, o CIF - Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (2004) que, segundo seus propositores: 

 

[...] é uma classificação da saúde e dos estados relacionados 
com a saúde, também é utilizada por sectores, tais como, 
seguros, segurança social, trabalho, educação, economia, 
política social, desenvolvimento de políticas e de legislação em 
geral e alterações ambientais. Por estes motivos foi aceita 
como uma das classificações sociais das Nações Unidas, 
sendo mencionada e estando incorporada nas Normas 
Padronizadas para a Igualdade de Oportunidades para 
Pessoas com Incapacidades. Assim, a CIF constitui um 
instrumento apropriado para o desenvolvimento de legislação 
internacional sobre os direitos humanos bem como de 
legislação a nível nacional (2004, p. 9-10).  

 

O objetivo desta pesquisa não é o de analisar as classificações 

utilizadas, mas verificar como ocorre a relação entre a queixa oriunda das 

escolas baseada na Classificação de Transtornos Mentais e de 

Comportamento da CID-10 – Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas, 

2011,  e o diagnóstico dos alunos. 

Entre todas as doenças incluídas na CID-10, as caracterizadas como 

Transtornos Mentais estão incluídas nas categorias que vão de F00 a F99, 

diagnósticos relacionados a questões ambientais e familiares que vão de Z00 a 

Z91 e algumas classificações oriundas de outros transtornos, sendo que as que 

interessam a esta pesquisa, porque utilizados pelos profissionais do campo 

empírico, são as apresentadas aqui: 

 

Quadro 1 

Caracterização dos transtornos mais utilizados pelas escolas 
 
TRANSTORNOS MENTAIS 
70 Retardo mental leve 
71 Retardo mental moderado 
79 Retardo mental não especificado 
80 Transtornos específicos do desenvolvimento da fala e linguagem 
80.0 Transtorno específico da articulação da fala  
80.1 Transtorno expressivo de linguagem  
80.2 Transtorno de linguagem receptiva  
81.3 Transtorno misto de habilidades escolares  
83 Transtornos específicos mistos do desenvolvimento  
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84 Transtornos invasivos do desenvolvimento 
84.5 Síndrome de Asperger  
84.9 Transtornos invasivos do desenvolvimento não especificado  
90 Transtornos hipercinéticos 
90.0 Perturbação da atividade e da atenção  
91.3 Transtorno desafiador de oposição  
92 Transtornos mistos de conduta e emoções 
92.9 Transtorno misto de conduta e emoções, não especificado  
93 Transtornos emocionais com início específico na infância 
93.0 Transtorno de ansiedade de separação na infância  
93.9 Transtorno emocional da infância não especificado  
98.0 Enurese não orgânica  
98.1 Encoprese não orgânica  
98.5 Gagueira (tartamudez) 
 
FATORES AMBIENTAIS E FAMILIARES 
Z59 Problemas relacionados à moradia e circunstância econômicas 
Z60.0 Problemas relacionados ao ambiente social 
Z60.8 Outros problemas específicos relacionados ao ambiente social 
Z61 Problemas relacionados a eventos de vida negativos na infância 
Z61.2 Padrão alterado de relações familiares na infância 
Z61.5 Problemas relacionados a pretenso abuso sexual de criança por pessoa fora do grupo de suporte 
primário 
Z62.0 Supervisão e controle parentais inadequados 
 
DEMAIS CLASSIFICAÇÕES 
F60.31 Limítrofe 
G40 Epilepsia 
G91 Hidrocefalia 
G93.4 Encefalopatia crônica não evolutiva 
H53-54 Deficiência visual 
H90.1 Perda de audição unilateral a direita por transtorno de condução 
H90.3 Perda auditiva neurossensorial bilateral 
Q87.1 Síndrome de Noonan 
Q90.0 Síndrome de Down 
R27.8 Disgrafia 
R48 Dislexia 

 

Com a argumentação apresentada neste capítulo pretendemos 

evidenciar que a relação entre a caracterização de alunos com problemas pela 

escola e o consequente processo diagnóstico, realizado pelos serviços de 

saúde, merecem ser colocados sob crivo crítico, tema da presente 

investigação. 

Mas antes de passar à apresentação dos resultados e à sua análise, 

apresentamos no capítulo seguinte os procedimentos de pesquisa que foram 

usados nesta investigação. 
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CAPÍTULO 2 

 

PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

 Neste capítulo, apresentam-se os dados colhidos junto à Secretaria 

Municipal de Educação de Santo André/SP referentes aos encaminhamentos 

para diagnóstico de alunos com baixo rendimento escolar, com foco naqueles 

caracterizados como sujeitos com deficiência intelectual. 

 

2.1 O campo empírico selecionado: conhecendo Santo André e o atual 

procedimento avaliativo 

 

A pesquisa foi realizada no Município de Santo André, localizado na 

região metropolitana de São Paulo. 

 A vila de Santo André da Borda do Campo foi criada em oito de abril de 

1553, pelo Governador Geral Tomé de Souza, após vários anos de solicitação 

de João Ramalho para que o local em que vivia fosse transformado em vila 

(Santo André, 2015). 

Situa-se a uma altitude média de 760 m acima do nível do mar. Possui 

relevo bastante acidentado nas regiões mais afastadas do centro e está 

inserido na região dos Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, 

possuindo áreas territoriais próximas à Serra do Mar. Devido a esse fator, 

alguns pontos do município atingem mais de 1.200 m. de altitude.  

É composto por descendentes de imigrantes italianos, espanhóis, 

portugueses, japoneses e alemães. Os migrantes, principalmente baianos, 

mineiros e paranaenses atingem atualmente cerca de 20% da população que 

é, segundo a estimativa do IBGE (PME, 2015) para 2014, de 707.613 pessoas. 

Com relação aos índices de alfabetização, Santo André ocupa a 6º 

posição no ranking do Estado de São Paulo e a 69º do Brasil. 

Quanto à faixa etária e gênero, a população feminina de Santo André é 

ligeiramente maior do que a masculina (368.185 contra 339.428), entretanto, na 
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faixa etária escolar obrigatória, que compreende dos 6 aos 14 anos, há uma 

inversão, a população masculina é maior (368.187 contra 339.426).O 

levantamento dos andreenses por faixa etária, distribuídos por gênero e etnia, 

em ambos os sexos que se autodeclaram não negros representam 72,49% da 

população e se sobrepõe aos declarados negros e, em ambos os casos, o 

número de mulheres é mais elevado do que o de homens (Santo André, PME, 

2015). 

Santo André possuiu um IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano-

Médio) de 0,815, superior ao do País (0,755), que o coloca na 7ª colocação 

entre os municípios paulistas, apresentando índice de adultos que concluíram o 

ensino obrigatório de 0,77%, taxa bruta de frequência escolar de 90,5%, e 

renda per capita de R$1304,31, indicando que a população em geral apresenta 

boa qualidade de vida, considerando as dimensões sociais, econômicas e 

educacionais. 

O município dispõe de espaços públicos municipais denominados CESA 

- Centro Educacional de Santo André, vinculados à Secretaria de Educação, 

que oferecem ao munícipe aulas de arte, música, esporte, além contar com 

pista de caminhada, área de lazer, quadra poliesportiva, acesso a 

computadores com monitores, sendo que alguns dispõem de piscina e 

atendem a população desde a faixa etária escolar até a terceira idade. Esse 

espaço constitui-se em um complexo educacional, envolvendo a Escola 

Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF), Creche, 

Centro Comunitário e Biblioteca. 

 Mais de 30 mil pessoas entre bebês, crianças, jovens, adultos e idosos, 

foram atendidos em 2015 por algum dos serviços da Secretaria de Educação, 

que conta com 51 Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (EMEIEF), 10 Centros Educacionais (CESA), 6 Centros Públicos 

de Educação de Jovens e Adultos (CPFP), 32 Creches Municipais e 18 

Creches Conveniadas, além de uma rede de entidades parceiras, assim como 

por programas e  ações, tais como: Programa Mais Educação, Tecnologias na 

Educação, Gestão Democrática de Conselhos de Escola, Pacto Nacional pela 

Alfabetização na idade Certa (PNAIC), Brasil Alfabetizado, Música na Escola, 

Orçamento Participativo Criança (OP) e Projeto Pela Vida, Não à Violência.  
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A distribuição dos alunos atendidos pela rede municipal em todas as 

modalidades está exposta na Tabela 1.  

Tabela 1 

Alunos das unidades escolares municipais, por etapa e modalidade da educação básica 

Etapa/ 
Modalidade 

 
Ciclo 

Total de  
alunos 

 

Alunos com 
deficiência 

Total de 
deficientes 

 
         Creche 
 
 
      Educação 
         Infantil 

 
1º ciclo 

0 a 3 anos 
 

 
7.181 

 
79 

 
 

117 

 
79 

 
 

2º ciclo 
4 e 5 anos 

8.577 117 

 
 
 

Ensino 
    Fundamental 

 
 

1º ciclo 
(1º, 2º e 3ºanos) 

 

 
 

10.642 

 
 

327 
 
 

199 

 
 
 
 

526 
2º ciclo 

(4º e 5º anos) 
 

7.566  

 
Educação de 

Jovens e Adultos 
(EJA) 

 
EJA 1 

 
974 

 
143 

 
40 

 
 

183 
 

EJA 2 
 

1.509 
 

 
 
TOTAL 

  
 

36.449 

 
 

905 

 
 

905 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Mapa de Movimento das Unidades Escolares 
Municipais de Santo André - outubro/2015  

 

Esses dados foram retirados do mapa de movimento de todas as 

unidades escolares municipais referentes a outubro de 2015 e não constam 

nele os alunos matriculados nas creches conveniadas, bem como os alunos do 

Ensino Fundamental II que são atendidos pelas redes estadual e privada.  

As matrículas no ensino fundamental são em número mais expressivo, 

mas as da educação infantil também são elevadas, o que parece mostrar o 

empenho dos governos municipais na oferta das etapas do ensino básico que 

couberam à municipalidade desde o processo descentralização levado à efeito 

pelo governo federal no final dos anos de 1990. 

Naquilo que interessa a este trabalho, verifica-se que o número de 

deficientes da EJA é superior à soma dos matriculados na educação infantil e 

1/3 dos alunos do Fundamental I, o que parece indicar que eles não foram 

atendidos na idade adequada ou que fracassaram no processo de 

escolarização regular. 
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Os 90 equipamentos escolares, ou seja, prédios públicos destinados à 

escolarização de crianças, jovens e adultos, utilizam o mesmo critério de 

encaminhamento para avaliação diagnóstica e, consequentemente, os mesmos 

formulários, escalas e relatórios descritivos ao enviarem alunos de Creches, 

Escolas Municipais, EMEIEFs e Centros Públicos de Formação Profissional 

que atendem exclusivamente jovens e adultos, para que se verifique possível 

patologia que justifique o baixo rendimento escolar. 

Os profissionais da saúde que atuam no CAEM – Centro de Atendimento 

Educacional Multidisciplinar e realizam o diagnóstico, fazem parte de convênio 

entre a Secretaria de Educação do Município e a Faculdade de Medicina do 

ABC que disponibiliza os profissionais encarregados pela avaliação, sendo 

eles: fonoaudiólogo, neurologista, neuropsicólogo, psicólogo, psicopedagogo e 

uma coordenadora que media as discussões dos casos avaliados.  

O CAEM ocupa espaço público municipal e é acompanhado pelo CADE 

– Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional, serviço da Secretaria 

de Educação, especificamente criado para acompanhamento e suporte do 

processo de inclusão escolar.  

O relatório individual do aluno, instrumento utilizado pelos (as) 

professores (as) como encaminhamento para avaliação em Santo André, está 

pautado principalmente nas observações descritas nas Fichas de Conselho de 

Ciclo, que devem ser preenchidas pelo (a) professor (a)4antes da reunião do 

conselho. Nessa ficha, são destacadas as dificuldades, avanços e 

encaminhamentos dentro do período de um bimestre.  

Nos Conselhos de Ciclo, compostos pelo Professor Assessor de 

Educação Inclusiva e o Diretor, mediados pelo Assistente Pedagógico e pelo 

professor de classe, são analisadas as dificuldades indicadas nos relatórios e, 

                                                           
4
Predominantemente, as profissões de professor, assistente pedagógico, diretor são exercidas por 

mulheres no Brasil, principalmente nas fases iniciais do ensino, mesmo que possam ser ocupadas por 

homens, embora isso seja menos comum em nosso país. Tal aspecto em si já daria margem a uma 

discussão envolvendo aspectos de gênero, o que não seria foco desta pesquisa. Todavia, para facilitar a 

leitura do texto, evitando o excesso de parênteses que corresponderiam aos gêneros feminino e 

masculino, optou-se por escrever essas e outras ocupações profissionais (professor (a), diretor (a), 

assistente pedagógico (a) etc.), bem como a palavra “aluno” no masculino, o que corresponderia à 

gramática culta da Língua Portuguesa, mesmo tendo a clareza de que se tratam dos dois gêneros. 
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invariavelmente, os encaminhamentos são complementados pelo grupo, mas 

principalmente pelo Assistente Pedagógico.  

Nessa reunião são feitos os encaminhamentos dos alunos com baixo 

rendimento escolar para avaliação interdisciplinar no CAEM (Centro de 

Atendimento Educacional Multidisciplinar). 

 O professor do aluno encaminhado elabora um relatório no qual devem 

constar, além dos dados de identificação do aluno, informações sobre 

relacionamento, desempenho nas tarefas, capacidade de atenção e 

concentração, compreensão das comandas, habilidades, saberes e principais 

dificuldades, respeito à ordens e limites, envolvimento e participação da família 

nas atividades escolares e comportamento social no ambiente escolar. 

 Os professores e responsáveis também preenchem duas escalas: TDAH 

– Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, assim como o SNAP, 

(abreviação dos nomes dos autores Swanson, Noolan e Pelham), que servem 

para identificar e quantificar comportamentos próprios do TDAH e que são 

enviadas aos profissionais que realizaram a avaliação antes da primeira 

consulta. 

Devido à quantidade de indicações para avaliação, o aluno encaminhado 

passa a fazer parte de uma listagem arquivada na própria escola e no CADE 

(Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional) da Secretaria de 

Educação.  

A escola classifica os encaminhamentos por prioridade, sejam elas de 

ordem comportamental ou de aprendizagem e o CADE controla o fluxo e 

oportunidade para que todas as escolas, creches e os centros públicos 

(atendem exclusivamente a EJA) possam encaminhar seus alunos para 

verificação de possível patologia ou deficiência.  

Quando a data de agendamento de um determinado aluno se aproxima, 

os responsáveis são convocados pela escola e informados sobre as 

dificuldades da criança ou jovem e de como acontecerá esta avaliação. Além 

disso, preenchem as escalas já citadas. 

 O aluno, para concluir a avaliação, deverá comparecer ao CAEM 

durante três dias, nos quais passará por consulta com neurologista e duas 

sessões com psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo. Somente a avaliação 

neuropsicológica ocupará três sessões. No primeiro dia de atendimento, os 
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responsáveis pelos alunos devem oferecer informações para elaboração de 

anamnese. 

 O relatório final com o diagnóstico é entregue na terceira semana após o 

início da avaliação em uma reunião denominada “devolutiva”, na qual 

comparecem os responsáveis, o Assistente Pedagógico da escola e o 

Professor Assessor de Educação Inclusiva. Na “devolutiva”, um dos 

profissionais da avaliação explica o diagnóstico e sugere os encaminhamentos 

realizados no próprio CAEM. Dentre eles, invariavelmente estão as ações 

complementares dos CESAs. 

 

2.2  Preparação da pesquisa empírica 

 

Inicialmente decidiu-se por realizar a pesquisa no período de 2007 a 

2010, entretanto, após conversa informal com a coordenadora do CAEM, 

verificou-se que, embora este convênio tenha sido firmado em 2007, as 

avaliações foram realizadas na Faculdade de Medicina do ABC até julho de 

2012 e, somente após este período, passou a ser realizado em prédio próprio 

da Prefeitura Municipal. 

Por esta razão, a documentação correspondente aos anos de 2007 a 

2011 encontra-se nos arquivos da Faculdade de Medicina do ABC, sendo o 

acesso mais burocrático, moroso e inviável para o tempo disponibilizado para 

realização do mestrado.  

O período da pesquisa foi, então, delimitado de 2012 a 2014, pois a 

documentação encontra-se disponível no CAEM e porque se constatou, 

através da coordenação desse serviço, que o processo avaliativo continua o 

mesmo desde o início do convênio, sendo utilizadas as mesmas escalas, 

relatórios e registros. 

 Dessa forma, os dados referentes ao novo período compõem uma 

massa crítica suficiente para análise, assim como a possibilidade de estudo de 

uma série histórica de três anos.  

O processo investigativo teve início por meio de conversa informal com a 

coordenadora da equipe de avaliação do CAEM, oportunidade em que ela pode 

esclarecer como ocorre o processo de avaliação, documentação utilizada e 

registros decorrentes deste conjunto de informações escritas.  
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As informações como o nome dos alunos, número de prontuário, ano da 

avaliação e escola encontravam-se em formato digital em uma única planilha. 

As informações relativas à idade e dificuldade apresentada foram encontradas 

nos arquivos. As demais informações necessárias para a pesquisa estavam 

nos relatórios diagnósticos, entretanto, muitos deles não estavam digitalizados. 

Recebidas essas informações, organizou-se a pesquisa empírica.  

 

2.3 A coleta de dados 

 

Fonte dos dados 

 De responsabilidade do professor 

o Relatório de Encaminhamento: descritivo elaborado pelos 

professores, sendo sua elaboração baseada em pressupostos, 

também chamados observáveis, indicados pela equipe de saúde 

que avaliará o aluno em consonância com pedagogos que 

gerenciam a educação especial no município.  

o Escala de Avaliação de Sintomas (SNAP) e de comportamento 

(TDAH), também preenchidas pelos pais e/ou responsáveis e 

encaminhados à equipe multidisciplinar antes que esta inicie o 

processo avaliativo. 

 De responsabilidade do CAEM 

o Registro, contendo as seguintes informações: nome do sujeito a 

ser avaliado, nome da escola, data da anamnese, datas de 

avaliação (são necessários no total três agendamentos para 

aplicação dos instrumentos de cada área) com os diferentes 

profissionais, diagnóstico, data da devolutiva e número do 

prontuário aberto para cada aluno encaminhado. 

o Anamnese: realizada pela Coordenadora e com resultado de 

exame neurológico. 

 De responsabilidade da equipe multidisciplinar 

o Registro das avaliações efetuadas pelos profissionais (psicologia, 

fonoaudiologia e psicopedagogia) 

o Diagnóstico final firmado pela equipe 
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Tratamento dos dados 

 

Os dados foram incluídos em softaware de tratamento estatístico que 

permitiram o seu registro e cruzamento. Foram inseridas as seguintes 

categorias:  

 número de prontuário;  

 ano de encaminhamento; 

 idade do aluno; 

 sexo do aluno; 

 escolaridade; 

 escola; 

 dificuldade apresentada; 

 avaliação psicológica; 

 avaliação fonoaudiológica; 

 avaliação psicopedagógica; 

 diagnósticos com CID; 

 diagnósticos sem CID; 

 síntese diagnóstica; 

 deficiência intelectual; 

 encaminhamentos; 

 outros/especificar; 

 relatórios externos; 

 observação. 

 

2.4 A análise dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada tendo como base conceitual de 

referência a abordagem de Vygotski, na perspectiva de que o desenvolvimento 

e aprendizagem estão inter-relacionados e ocorrem através de processos de 

interação com o outro e mediação no espaço social, o que implicaria em 

abordagem pedagógica que, além de descrever as dificuldades da criança, 

deveria incorporar a ação do outro como constituinte do desenvolvimento do 

que o autor denomina como forma de pensamento tipicamente humano. 
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Segundo o autor, a cultura exerce uma função que reverbera no 

desenvolvimento, dessa forma, através da ação pedagógica, o professor 

conhecendo o aluno, pode pela mediação e qualificação do currículo dar outro 

significado ao chamado baixo rendimento e priorizar a aprendizagem. 
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CAPÍTULO 3 

A QUEIXA DOS PROFESSORES E O DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

Este capítulo está dedicado à apresentação dos resultados da pesquisa 

documental realizada, em que se procurou investigar o processo de 

caracterização de alunos que não correspondiam às expectativas escolares os 

quais, por meio de queixa formal de seus professores, foram encaminhados 

para diagnóstico por equipe multidisciplinar da saúde, por meio de software de 

tratamento estatístico que permitiu a tabulação e cruzamento dos dados 

referentes à: idade dos alunos quando encaminhados, bem como ano escolar 

que se encontravam quando da realização da avaliação, sexo, escola, 

diagnósticos com CID e sem CID, instrumentos utilizados nas áreas de 

psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia, encaminhamentos propostos pela 

equipe que realizou a avaliação. 

Foram inicialmente levantadas as informações da tabela do CAEM 

(Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar) e inseridos no software os 

seguintes dados: nº de prontuário, ano da avaliação, idade, sexo, escolaridade, 

escola, queixa, avaliação psicológica, avaliação fonoaudiológica, avaliação 

psicopedagógica, diagnóstico, diagnóstico com CID, diagnóstico sem CID, 

síntese diagnóstica, deficiência intelectual, encaminhamento/reabilitação, 

outro/especificar e relatórios externos e observação. 

O procedimento inicial consistiu no levantamento do número de alunos 

encaminhados e as queixas específicas de cada encaminhamento. Foi possível 

observar que havia pouca variação com relação às queixas, sendo elas 

preferencialmente relacionadas à dificuldade escolar, na aprendizagem, no 

comportamento associado à escola e dificuldade no comportamento.  

Em seguida, foram organizados os dados referentes à idade, sexo e 

escolaridade dos alunos encaminhados, assim como os instrumentos 

avaliativos de cada área (psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia e 

neuropsicologia).  

As informações obtidas por meio dessas avaliações foram 

complementadas pelos relatórios elaborados pelos professores, pelos 

formulários de sintomas e comportamento preenchidos tanto pelos professores 



51 

 

como pela família e por possíveis relatórios externos, isto é, provenientes de 

outros profissionais que já atuaram junto a esses indivíduos ou ainda estavam 

atuando, além de exames já realizados.  

Os diferentes diagnósticos encontrados nesse levantamento foram muito 

instigantes conduzindo a coleta de dados para os encaminhamentos feitos a 

partir de cada diagnóstico. Notou-se que havia encaminhamentos internos, isto 

é, que poderiam ser realizados no próprio CAEM, como as terapias de 

psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e 

psicomotricidade e outros externos, como retorno ao neurologista, 

encaminhamento ao psiquiatra, otorrinolaringologista, odontologista, atividades 

de esporte, cultura, lazer e outros.  

Foi necessário ampliar um campo de coleta de dados nomeado como 

“Observação”, pois, alguns alunos estavam sendo reavaliados, a outros foram 

sugeridas reavaliação após determinado período de intervenção terapêutica 

para verificação de potencial cognitivo ou diagnóstico diferencial. 

Os resultados obtidos estão dispostos abaixo em 3 tópicos: 

 Caracterização dos alunos encaminhados; 

 Os encaminhamentos realizados; e 

 As avaliações clínicas. 

 

3.1 Caracterização dos alunos encaminhados 

Na primeira tabela está disposto o número de encaminhamentos 

efetuados pelos professores, por ano do período investigado. 

O número total de encaminhamento para avaliação clínica, no período 

de 2012 a 2014, foi de 593, entre os quais 41 não compareceram e 27 não 

tiveram seu diagnóstico concluído, razão pela qual foram retirados da amostra, 

que totalizou, então, 525 alunos 

Tabela 3.1 
Distribuição dos encaminhamentos por ano 

Ano Quantidade % 

2012 240 45,7 

2013 117 23,0 

2014 168 32,0 

TOTAL 525 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 
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Verifica-se, pelos dados da Tabela 3.1 que os encaminhamentos 

ocorreram em maior quantidade em 2012, com redução no ano seguinte e 

acréscimo em 2014, mas que foi muito inferior ao do ano base. 

 Este fato pode ter ocorrido devido troca da gestão municipal, pois essa 

gestão, determinou a redução no número de avaliações de 8 semanais, como 

acontecia anteriormente, para até 6 alunos, e, posteriormente, para 4. 

A justificativa para tal redução foi a apropriação do serviço e do processo 

de avaliação, pois a nova gestão não tinha informações suficientes desse 

procedimento para dar continuidade ou fazer alguma alteração.  Dessa forma, 

a redução dos encaminhamentos ocorreu por questões técnicas e não de 

concepção sobre avaliação diagnóstica dos alunos com baixo rendimento ou 

problemas comportamentais.  

A tabela 3.2 apresenta a distribuição por idade dos alunos quando 

encaminhados pela escola para avaliação clínica. 

 

  
Tabela 3.2 

Distribuição dos encaminhamentos por idade dos alunos 

Idade Quant % 

2 1 0,2 

3 5 1,0 

4 20 3,8 

5 20 3,8 

6 56 10,7 

7  79 15,0 

8 115 21,9 

9 113 21,5 

10 57 10,9 

11 28 5,3 

12 9 1,7 

13 6 1,1 

14 2 0,4 

15 1 0,2 

16 3 0,6 

17 1 0,2 

adulto 9 1,7 

TOTAL  525 100 

 Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014). 
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Podemos observar que ocorreu grande concentração dos 

encaminhamentos na faixa etária entre 6 e 10 anos (totalizando 70% do total), 

correspondente à frequência nas séries iniciais do ensino fundamental, que 

variaram de 10,7% de alunos com 6 anos de idade à 21,9%, com 8 anos. Os 

alunos de 12 a 15 anos de idade atingiram 3,4% do total.  

A diferença entre o percentual de encaminhamentos de alunos entre 6 e 

10 anos é as demais faixas etárias é muito grande. 

Nas faixas etárias anteriores à indicada acima, o total encaminhamentos 

foi de 46 alunos e nas posteriores, de 31, o que comprova a alta concentração 

entre 6 e 11 anos. 

Vale a pena, ainda, destacar que a maior concentração de alunos com 8 

anos de idade parece indicar que é no terceiro ano do ensino fundamental que 

os alunos são identificados pelos professores como “alunos problema”, ou seja, 

antes disso eles não eram assim caracterizados. 

Além disso, causa espécie verificar que 116 encaminhamentos 

envolveram crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade, parecendo 

indicar que os problemas com a aprendizagem não apareceram em séries 

anteriores, o que, no mínimo estranho pois, se tivessem surgido, deveriam ter 

sido encaminhados anteriormente. 

Embora em número bastante reduzido, é ainda mais estranha a inclusão 

de nove adultos para encaminhamento de problemas encontrados pela escola. 

Na tabela 3.3 estão dispostos os dados dos encaminhamentos de 

acordo com o sexo dos alunos. 

 
 

Tabela 3.3 
Distribuição dos encaminhamentos por sexo 

Sexo Quant. % 

Masculino 372 70,9 

Feminino 153 29,1 

TOTAL 525 100,0 

 Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 

  

A tabela 3.3 aponta que os meninos são encaminhados mais que o 

dobro de vezes que as meninas para avaliação diagnóstica, tal como 

encontrado em outras pesquisas, como a de Nakamura e col. (2008), realizada 
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em Rondônia, que constataram a incidência de 77% de alunos do sexo 

masculino entre as queixas escolares.    

O tópico seguinte está dedicado a apresentação dos encaminhamentos 

em relação à escolaridade dos alunos. 

 

3.2. Os encaminhamentos efetivados pelas escolas 

 

Tabela 3.4 

Distribuição dos encaminhamentos por estabelecimento de ensino 2012 a 2014 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 

 

A tabela 3.4 apresenta que quatro das 90 unidades escolares5 

encaminharam juntas 99 alunos para avaliação, ou seja, só essas escolas 

foram responsáveis por 16,7% dos encaminhamentos no período estudado ou 

em cada uma delas, uma média de 8 alunos por ano. 

As 19 escolas com 244 encaminhamentos nos três anos pesquisados 

encaminharam em média 4 alunos para avaliação por ano e foram 

responsáveis por 41,1% dos encaminhamentos. 

Podemos também verificar que 31 escolas encaminharam juntas 38,1% 

do total de 593 alunos, sendo 7,29 em 3 anos ou 2,4 alunos por ano. A tabela 

completa por escola encontra-se no anexo 1. 

Na tabela 3.5 estão dispostos os dados por etapa ou modalidade de 

ensino.  

 

 

                                                           
5
Encontra-se, em anexo, o quadro completo das escolas. 

Quantidade de 
encaminhamentos 

Nº de 
escolas 

Quant. % 
Total 
de 3 
anos 

Mais de 20 
10 a 20 

5 a 9 
0 a 4 

4 
19 
31 
36 

99 
244 
226 
24 

16,6 
41,1 
38,1 
4,0 

24,75 
12,84 
7,29 
0,66 

Sem resposta 1 0   
TOTAL 90 593  - 
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Tabela 3.5 
 

Distribuição dos encaminhamentos por etapa ou modalidade de ensino 

Escolaridade Quant. % 

Educação Infantil 66 12,6 

1ºano 50   9,5 

2ºano 86 16,4 

3ºano 175 33,3 

4ºano 60 11,4 

5ºano 71 13,5 

EJA 13   2,5 

Sem informação 4   0,8 

TOTAL 525      100,0 

         Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 
 

 

 

Pelos dados da tabela 3.5 pode-se constatar que a grande concentração 

de encaminhamentos acontece no 3º ano do ensino fundamental que, somada 

aos efetivados no 4º e 5º anos, totalizaram mais da metade dos 

encaminhamentos (58,2%), ou seja, a identificação de grande parte dos 

“problemas” pelos professores não acontece no início do processo de 

alfabetização, mas em período em que ele já deveria ser concluído. 

Os encaminhamentos de alunos da educação infantil e primeiro e 

segundos anos do ensino fundamental, quando o processo de alfabetização se 

inicia, foi em menor quantidade, mas mesmo assim perfizeram 38,5% do total. 

Causa estranheza constatar que, apesar de ser em número reduzido, 

treze alunos só serem encaminhados quando frequentaram o EJA, ou seja, no 

ensino regular eles não foram assim classificados. 

Para detalhar ainda mais a relação entre a etapa de escolarização e as 

queixas dos professores, a tabela abaixo apresenta esses dados, distribuídos 

por sexo.  
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Tabela 3.6 

 

Distribuição dos encaminhamentos por sexo e escolaridade 

Sexo 

 

 

Escolaridade 

Masculino % Feminino % TOTAL  

Educação 

Infantil 

50 9,5 16 3,0 66  

1ºano 39 7,4 11 2,1 50  

2ºano 61 11,6 25 4,8 86  

3ºano 128 24,4 47 9,0 175  

4ºano 41 7,8 19 3,6 60  

5ºano 44 8,4 27 5,1 71  

EJA 5 1,0 8 1,5 13  

Sem informação 4 0,8 0 0 4  

TOTAL 372 70,9 153 29,1 525  

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 

 

Além da supremacia enorme do sexo masculino no total dos 

encaminhamentos, já indicada em tabela anterior, verifica-se que, com exceção 

da EJA, em que o encaminhamento de alunas superou a de alunos, em todos 

os anos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental a diferença para mais 

de alunos do sexo masculino nunca foi inferior que 60% dos encaminhamentos 

das alunas. É espantoso até na educação infantil, em que o conteúdo escolar é 

mais flexível e o controle do comportamento é, em princípio, mais tranquilo, o 

total de encaminhamentos dos meninos foi o de percentual mais alto entre 

todos os anos escolares. 

No próximo tópico, serão detalhadas e classificadas as queixas 

relatadas pelos professores como justificativa para o encaminhamento.  

 

3.3 As queixas dos professores 

 
A tabela 3.7 contém a classificação das queixas pelo tipo de dificuldade 

indicada pelos professores. 

No sentido de tornar os dados mais legíveis, para a sua construção, 

foram agrupadas queixas que, embora denominadas diferentemente pelos 

professores, se referem a um determinado tipo de problema, como, por 
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exemplo, a reunião de queixas como dificuldades de “concentração” e 

“atenção” reunidas na categoria “atenção”.  

 

Tabela 3.7 
 

Distribuição dos encaminhamentos por tipos de dificuldades relatadas na 
queixa 

Dificuldade Quant % 

Comportamento 231 28,3 
Escolares 225 27,6 
Aprendizagem 157 19,3 
Linguagem oral e escrita   82 10,1 
Funções básicas   82 10,1 
Desenvolvimento     4   0,5 
Suspeita de autismo     2   0,2 
Reavaliação   32   3,9 
TOTAL 815*  100 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 
*O total das queixas é superior ao número de alunos porque as queixas de muitos 
relatavam mais de uma dificuldade 

 
 

Destacam-se duas categorias de dificuldades apresentadas pelos alunos 

segundo as queixas dos professores: os problemas de rendimento escolar e 

problemas de comportamento que totalizam mais da metade. Se às 

“dificuldades escolares” agregarmos as de aprendizagem, linguagem oral e 

escrita e funções básicas (pois que nada mais são do que expressões dessas 

“dificuldades”), veremos que esta categoria totalizaria 67%, ou seja, são as 

justificativas mais frequentes em relação ao rendimento dos alunos tal como 

relatada na bibliografia apresentada no capítulo anterior. 

Considerando que o total de dificuldades relatadas nas queixas supera 

em praticamente três centenas o número de alunos encaminhados e a alta 

concentração nestas duas categorias, fica evidente que boa parte dos alunos 

recebeu essa dupla caracterização. 

Na tabela 3.8 estão detalhadas essas dificuldades relatadas pelos 

professores distribuídas por etapa/modalidade de ensino. 
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Tabela 3.8 

Dificuldade relatada na queixa e agrupamentos por idade 

Faixa etária 
 

Dificuldade 

2 a 4 
anos 

5 e 6 
anos 

7 a 10 
anos 

11 a 14 
anos 

Acima de 
15 

TOTAL 

Comportamento 25 55 136 11 4 231 

Escolares 1 33 167 17 9 227 

Aprendizagem 1 16 128 18 3 166 

Linguagem oral e escrita 13 25 39 4 1 82 

Funções básicas 5 9 52 2 0 68 

Desenvolvimento 2 1 1 1 1 6 
Hipótese diagnóstica de 
autismo 0 1 1 0 0 2 

TOTAL 47 140 524 53 18 782 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 
 

 

A faixa etária dos 7 aos 10 anos, reúne a maior concentração de queixas 

dos professores, ou seja, a idade correspondente ao primeiro ciclo do ensino 

fundamental (524 ou 64,4% do total), seguida pela faixa dos 5 e 6 anos, 

correspondente à pré-escola, com as demais faixas etárias apresentando 

incidências bem mais reduzidas. 

De qualquer forma, causa estranheza que 22 alunos com mais de 15 

anos só tivessem sido percebidos como possuindo alguma dificuldade escolar 

somente na adolescência. 

Em termos de tipos de dificuldade relatada, verifica-se um deslocamento 

de problemas de comportamento e de linguagem na faixa de 2 a 4 anos, para a 

grande concentração nos problemas de comportamento, escolares e de 

aprendizagem na faixa dos 7 aos 10 anos, com 75% do total das queixas desta 

faixa etária. 

Se a estas queixas, agregarmos as de funções básicas e de 

desenvolvimento (que certamente foram indicadas tendo como base o 

rendimento escolar), restarão apenas 20 alunos que não estariam incluídos nas 

duas grande categorias de dificuldades: “comportamento”  e “escolares”, que 

reafirma os comentários feitos sobre a tabela anterior. 

Apresentamos a seguir os dados referentes às avaliações realizadas 

pela equipe multiprofissional de saúde. 
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3.4 A avaliação clínica 

 

As tabelas 3.9, 3.10 e 3.11 reúnem os testes mais utilizados pela equipe 

do CAEM nas áreas da psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia. Há uma 

quantidade significativa de avaliações sem especificação dos testes utilizados, 

bem como de outras realizadas através de observação e documentação 

específica. Não há um padrão na aplicação dos instrumentos nas três áreas e 

nem na apresentação do relatório final. Alguns relatórios são compostos pelos 

nomes dos instrumentos e suas tabelas, em outros não são citados os nomes e 

não há tabelas demonstrativas com índices atingidos. 

Os testes WISC6 e WAIS7 são instrumentos restritos a psicólogos e 

foram os mais utilizados na psicologia nas avaliações realizadas pelo CAEM.  

A Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Benczik9 

(2002) foi utilizada em todos os alunos avaliados, sendo respondida  pelos 

professores. Entretanto, essa escala também é preenchida pelos responsáveis 

pelo aluno e entregue aos profissionais responsáveis pela avaliação no CAEM. 

A tabela 3.9 contém os dados das avaliações psicológicas, considerando 

o principal instrumento utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Foi desenvolvido pelo psicólogo  David  Wechsler em 1939. A aplicação é individual e objetiva avaliar a 

capacidade intelectual e o processo de resolução de problemas. O WISC foi elaborado para ser utilizado 
em crianças de 6 anos à 16 anos e 11 meses. É composto por subtestes que medem diferentes aspectos 
da inteligência e o desempenho obtido é resumido em 3 medidas que oferecem estimativas das 
capacidades intelectuais: o Quociente de Inteligência Verbal, o de Execução e o Total. O WISC oferece 
ainda estimativas em 4 índices fatoriais: Compreensão Verbal, Organização Perceptual, Resistência à 
Distração e Velocidade de Processamento e sua aplicação dura em média 90 minutos.  
8 

A escala WAIS, também desenvolvida por David Wechsler. É utilizada em pessoas a partir de 16 anos e 
11meses tem como índices fatoriais a Compreensão Verbal, Organização Perceptual, Memória de 
Trabalho e Velocidade de Processamento. Sua aplicação dura em média 12 minutos. 
9
É um instrumento que tem como escopo auxiliar na avaliação psicológica, por ela pretende-se (aos que a 

utilizam) analisar sintomas comportamentais do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, em 
situação escolar, tendo o professor como fonte de informação. Avalia a desatenção, a hiperatividade, 
problemas de aprendizagem e comportamento antissocial, bem como monitora os efeitos das 
intervenções sejam elas psicológicas, psicopedagógicas e/ou medicamentosa na escola. 

 



60 

 

Tabela 3.9 
 

Distribuição das avaliações psicológicas pelo procedimento principal 

Procedimento principal Quant % 

Escala de Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade 

434 
 

45,2 
 

WISC 427 44,6 

Observações lúdicas associadas à história de vida. 41 4,3 

Escala de maturidade Mental Colúmbia 19 2,0 

Escala de maturidade Social Vineland 17 1,8 

WAIS 9 0,9 

Raven 6 0,6 

Outros testes 6 0,6 

TOTAL 959 100 

Fonte: Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 

 

O total é superior a 525, pois foi aplicado mais de um teste em alguns 

alunos, como exemplo, citamos a Escala de Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade que somada ao WISC somam 861.  

Embora a Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade-

Versão para Professores Benczik/2000, seja preenchida por pais e professores 

de todos os alunos avaliados, ela foi aqui incluída porque, segundo a 

coordenadora do CAEM, serve de complemento da avaliação psicológica. 

De qualquer forma, o instrumento de avaliação mais utilizado pelos 

responsáveis na área da psicologia foram os testes de inteligência WISC e 

WAIS, aplicados em 45,5% dos alunos contra 14 - 5,% de outros instrumentos 

(Colúmbia, Vineland e outros). 

Verifica-se também que em 4,3% das avaliações, não foram utilizados 

instrumentos padronizados, com as informações sendo colhidas pela 

observação do profissional e dados relatados pelos responsáveis. 

A utilização dos demais instrumentos totalizam 5,9% e se somados as 

avaliações nas quais não foram descritos quais instrumentos foram utilizados, 

totalizam 10,2%. 

Verifica-se, portanto que a base do diagnóstico psicológico reside em 

teste padronizado de inteligência, os quais, segundo Vigotski (2007), medem o 

pensamento fossilizado, ou seja, situações problema solucionadas pela criança 

de forma autônoma, ou seja, correspondentes ao nível de desenvolvimento 

real. Segundo ele, a intervenção do adulto ou de colega mais experiente 
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permite que o alune caminhe em direção ao nível de desenvolvimento potencial 

que, quando alcançado, é incorporado pelo aluno constituindo, como numa 

espiral, novo nível de desenvolvimento real.  

 
Tabela 3.10 

 
Distribuição das avaliações fonoaudiológicas pelo procedimento principal 

Procedimento principal Quant % 

Tipiti 410 26,4 

Nomeação Rápida 394 25,4 

Confias 367 23,6 

ABFW 347 22,4 

Teste de Triagem do Desenvolvimento de Denver II 33 2,1 

Dados colhidos através da observação 2 0,1 

TOTAL 1.553 100 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 

 

 

Os instrumentos mais utilizados foram o TIPITI8 (26,4%), o teste de 

Nomeação Rápida9 (25,4%) e o Confias98 (23,6%), e ABFW9 (22,4%) 

totalizando 97,8%% do total, com o Teste de Triagem de Desenvolvimento de 

Denver10, com incidência bem menor. 

Pode-se constatar que a avaliação fonoaudiológica é efetivada 

primordialmente por meio de testes padronizados, atingindo praticamente a 

totalidade da amostra, com exceção de dois procedimentos colhidos por 

observação.  

Como o número de instrumentos padronizados foi muito superior ao de 

encaminhamentos, porque em geral mais de um aplicados em cada aluno, 

pode-se afirmar, sem medo de erro, que todos os alunos foram diagnosticados, 

por esta especialidade, por meio de testes.  

                                                           
8
O TIPITI é um exame de linguagem composto por provas de comunicação oral, escrita e 

sistema funcional de linguagem. Investiga tanto a emissão como a recepção de linguagem. 
9
O teste de Nomeação Rápida está associado à habilidade de leitura, ou seja, a rapidez de 

acesso ao banco de dados da língua e também à maneira como se dá o processamento da 
informação, no entanto foi utilizado na mesma proporção que o Confias. 
10

Confias é um instrumento que avalia a consciência fonológica considerando a relação com as 
hipóteses de escrita é utilizado tanto em crianças alfabetizadas como nas não alfabetizadas, foi 
utilizado em apenas 10,0% dos casos. 
11

O ABFW é um teste de linguagem que aborda as áreas do vocabulário, fluência e pragmática 
12

O Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver é uma escala que verifica o atraso no 
desenvolvimento infantil 
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A tabela 3.11 apresenta os dados referentes à avaliação 

psicopedagógica. 

 

Tabela 3.11 
 

Distribuição das avaliações psipcopedagógicas pelo procedimento principal 

Procedimento principal Quant % 

Técnica projetiva 456 28,2 

Provas do diagnóstico operatório 432 26,7 

Método Horizontes 256 15,8 

Pepe 252 15,6 

TDE 145 8,9 

IAR 65 4,0 

Outros testes 
Observação das atividades 

4 
4 

0,2 
0,2 

TOTAL 1614  

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 
 

 
 Da mesma forma que as duas especialidades anteriores, a avaliação 

psicopedagógica também é efetivada, basicamente, por meio de instrumentos 

padronizados, pois somente quatro vezes (0,2% do total) o processo 

diagnóstico incluiu avaliação por meio de observação. 

A Técnica Projetiva foi o instrumento mais utilizado (28,2%), seguida 

pelas Provas do diagnóstico operatório (26,7%), Método Horizontes (15,8%) e 

Pepe (15,6), totalizando 86,3% dos instrumentos utilizados. 

Além desses, o TDE e o IAR foram utilizados em menor escala, o 

primeiro com 8,9 e o segundo com 4,0% do total. 

Mais uma vez, verifica-se a predominância absoluta na utilização de 

instrumentos padronizados para avaliação mais específica sobre o campo 

pedagógico.  

Com estas análises, pudemos evidenciar os processos de diagnóstico 

utilizados pela equipe multidisciplinar, que se utilizam, em todas as 

especialidades, de instrumentos de avaliação padronizados e quase nenhum 

outro recurso, como, por exemplo, avaliações dinâmicas envolvendo 

especialista e aluno encaminhado. 

No próximo tópico deste capítulo, abordaremos o processo de 

caracterização dos alunos cujo diagnóstico foi o de deficiência intelectual. 
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3.5 A caracterização dos alunos com deficiência intelectual 

 

No sentido de detalhar a caracterização de alunos diagnosticados com 

deficiência intelectual apresentamos a seguir tabelas que relacionam esses 

sujeitos com as categorias: sexo, idade, escolaridade e dificuldades relatadas 

nos relatórios de encaminhamento. 

Antes disso, cabe como consideração inicial ponderar que do total de 

alunos encaminhados pelas escolas (525), 115 foram diagnosticados como 

deficientes intelectuais, ou seja, na proporção de 21,9%, índice muito mais 

elevado do que todos os estudos nacionais e internacionais, que consideram  

sua prevalência em torno de 1 a 3% da população11. 

A seguir, a tabela 3.12 apresenta a distribuição dos diagnósticos de 

deficiência mental por ano. 

Tabela 3.12 
Diagnósticos de deficiência intelectual por 

ano 

Ano Quantidade Nº 
índice 

2012 31 100 

2013 38 123 

2014 46 148 

TOTAL 115 - 

Elaborada pela autora com base nos dados do 
CAEM (2012 a 2014) 

 

 

Pode-se verificar, em primeiro lugar, a escala ascendente de 

diagnósticos que chegaram, no último ano da série, a crescer em 48% em 

relação ao ano base. 

Ou seja, embora os estudos como os indicados acima (SÃO PAULO. 

USP. 2015), indiquem um percentual fixo de prevalência, isto não se verifica 

nesta série, o que coloca em xeque a sua justeza, haja vista a grande 

discrepância numérica entre os anos em que foram firmados. 

                                                           
13

Percentuais indicados pelo Laboratório de Neurociências da USP. (SÃO PAULO, USP, 2015) 
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A tabela seguinte apresenta os diagnósticos de deficiência intelectual 

distribuídos por sexo. 

 

Tabela 3.13 
Diagnósticos de deficiência mental por 

sexo 

Sexo Quant. % 

Masculino 73 63,5 

Feminino 42 36,5 

TOTAL 115 100 

Elaborada pela autora com base nos dados do 
CAEM (2012 a 2014) 

 

Podemos verificar que mais de 60% dos alunos do sexo masculino 

foram diagnosticados com deficiência intelectual, o que representa mais de 

dois terços da população total, incidência muito superior aos índices de 

prevalência indicados por instituições especializadas1412. 

 

Tabela 3.14 

Diagnóstico de deficiência intelectual por faixa etária 

Idade Quant. % 

4 3  2,6 

5 6  5,2 

6 11  9,6 

7 14 12,2 

8 19 16,5 

9 23 20,0 

10 8  7,0 

11 13 11,3 

12 5  4,3 

13 3  2,6 

14 2  1,7 

15 1  0,9 

16 2  1,7 

17 1  0,9 

Adulto 4  3,5 

TOTAL 115        100 

 Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 

                                                           
12

O Laboratório de Neurociências da USP, indica que este tipo de deficiência é mais frequente no sexo masculino, 

na proporção de 1,5 caso para 1. (SÃO PAULO, USP, 2015) 

 



65 

 

 

Verifica-se uma escala ascendente de alunos diagnosticados, dos 4 os 9 

anos, com refluxo a partir daí, com exceção dos alunos com 11 anos, em 

relação aos de 10 anos. 

A partir dessa idade, embora as incidências anuais sejam pequenas, 

causa espécie verificar que 13 alunos só tiveram diagnóstico firmado acima dos 

12 anos de idade. Estranheza maior se sente ao verificar que quatro adultos 

tivessem sido assim diagnosticados, ainda mais com encaminhamento 

efetivado pela escola, pois nem a justificativa de condições sociais precárias 

que impedissem a escolarização poderia ser usada. 

Na Tabela 3.15 consta a distribuição desses diagnósticos pela série 

cursada pelo aluno quando do seu encaminhamento para avaliação 

diagnóstica.  

 

Tabela 3.15 
Diagnóstico de deficiência intelectual por etapa, série e 

modalidade de ensino 

Escolaridade Quant. % 

Educação Infantil 16 13,9 

1º ano 10   8,7 

2º ano 14 12,2 

3º ano 31 27,0 

4º ano 17 14,8 

5º ano 20 17,4 

EJA  7  6,1 

TOTAL 115 100 

 Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 
2014) 

 

 

A elevada concentração de alunos diagnosticados quando frequentavam 

o 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental, totalizando 59,2%, é reveladora, pois 

nos primeiros anos de escolaridade, incluindo educação infantil, primeiros e 

segundos anos do fundamental, não foram encaminhados, o que permite supor 

ser muito mais um problema de baixo rendimento escolar do que de 

deficiência. 

Outro paradoxo se verifica em relação aos sete alunos do EJA assim 

diagnosticados, pois também na chamada idade adequada à série não foram 
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assim designados, bem como considerar que alunos que frequentam o ensino 

supletivo devam apresentar rendimento acadêmico elevado, quando se sabe 

que a maior parcela de alunos dessa modalidade, nos dias atuais, refere-se 

àqueles que fracassaram no ensino regular.  

Por fim, a tabela 3.16 apresenta o cruzamento das dificuldades relatadas 

pelos professores com o diagnóstico firmado pela equipe multidisciplinar de 

saúde. 

Tabela 3.16 
Dificuldade apresentada X diagnóstico de deficiência intelectual 

Dificuldade apresentada 
Quant. 

DI 
% 

Escolar 58 32,8 
Comportamento 46 26,0 
Aprendizagem 24 13,6 
Linguagem oral e escrita 15 8,5 
Memória 5 2,8 
Atenção 4 2,2 
Atraso no desenvolvimento  3 1,7 
Interação social 2 1,1 
Hipótese diagnóstica de autismo 1 0,6 
Reavaliação 19 10,7 

TOTAL 177(*) 100 

 Elaborada pela autora com base nos dados do CAEM (2012 a 2014) 
(*) Este número é maior do que o de alunos diagnosticados porque a queixa dos 
professores, em grande parte das vezes, relatava mais de uma dificuldade. 

 

Podemos observar que embora as queixas relatadas com questão a 

escolaridade respondam por 58 indicações (32,8%), a questão comportamental 

chama atenção, pois representa 26,0% das dificuldades apontadas aos alunos 

que tiveram atribuído o diagnóstico de deficiência intelectual, ou seja, segundo 

os professores os problemas desses alunos não estavam relacionados ao 

aprendizado escolar, mas foram diagnosticados como deficientes intelectuais, 

Se reunirmos as dificuldades escolares, de aprendizagem e de 

linguagem escrita e oral relatadas pelos professores, o percentual de alunos 

diagnosticados como deficientes intelectuais sobre para 54,9% do total o que, 

em certa medida, compatibiliza a queixa com o diagnóstico. 

Os restantes dos alunos diagnosticados, com exceção daqueles que já 

haviam sido diagnosticados e retornaram para nova avaliação, somam a 8,4%, 

reunindo queixas distintas como dificuldades de memória, de atenção, de 
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atraso no desenvolvimento, de interação social e até mesmo de hipótese de 

autismo relatada pelo professor responsável, mas diagnosticado como 

deficiente intelectual. 

Cabe, ainda, mais um comentário de que dezenove alunos (10,7%) só 

foram diagnosticados como deficientes intelectuais quando da segunda 

avaliação, ou seja, no primeiro processo diagnóstico não foram assim 

classificados. 

Verifica-se, portanto, que há uma disparidade muito grande entre as 

dificuldades relatadas nas queixas dos professores e no diagnóstico firmado 

pela equipe multiprofissional, o que demandaria estudos mais detalhados para 

uma análise mais profunda, mas que indicam um certo distanciamento entre 

esses dois procedimentos de avaliação de alunos considerados “problemas”. 

Em síntese, os alunos diagnosticados como deficientes intelectuais, na 

sua grande maioria, são do sexo masculino, diagnosticados com idades entre 6 

e 11 anos, distribuídos de forma relativamente homogênea entre os da 

educação infantil e os dos cinco anos escolares oferecidos pela Prefeitura 

Municipal, com queixa básica de dificuldades escolares, de aprendizagem e de 

linguagem oral e escrita, mas também como apresentando problemas de 

comportamento. 

Como último tópico deste capítulo analisaremos os dois instrumentos 

utilizados pelos professores para encaminhamento à equipe multiprofissional 

de saúde, no intuito de verificar as suas principais características, 

 

3.6 Análise dos instrumentos preenchidos por professores e pais e/ou 

responsáveis 

 

Como firmado anteriormente, além dos professores, os pais e/ou 

professores responsáveis dos alunos a serem encaminhados para avaliação 

diagnóstica devem preencher dois instrumentos padronizados, TDHA – Escala 

de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e SNAP – Escala de 

Avaliação de Sintomas, que serão encaminhados à equipe multiprofissional 

responsável, a fim de compor o prontuário, com os demais instrumentos 

utilizados nas diferentes áreas avaliadas, para subsidiar o diagnóstico dos 

alunos. 



68 

 

O TDAH13, tal como indica sua denominação, é uma escala de múltipla 

escolha1 tendo como objetivo indicar a possibilidade de transtornos da atenção 

e da hiperatividade por meio da caracterização de sintomas e de 

comportamentos observados pelos respondentes. Apesar de não ser 

conclusiva para esse diagnóstico, fornece, segundo seus propositores, dados 

objetivos com relação à atenção, hiperatividade, problemas na aprendizagem e 

comportamento antissocial, cujo critério para essa caracterização é a 

comparação com os demais alunos da sala. 

Segue abaixo cópia do documento. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13A escala do TDAH é a seguinte: DT – Discordo Totalmente; D – Discordo; DP – Discordo Parcialmente; CP – 

Concordo Parcialmente; C – Concordo; CT – Concordo Totalmente 
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Como se pode notar pela cópia acima, a Escala é subdividida em cinco 

campos: 

1 – Identificação do aluno; 

2 – Déficit de atenção; 

3 – Hiperatividade/Impulsividade; 

4 – Problemas de aprendizagem;  

5 – Comportamento antissocial. 

No primeiro campo, além dos dados de identificação, o respondente 

deve indicar entre cinco alternativas a que mais se aproxima do tipo de 

problema identificado pelo professor: é agitado; apresenta dificuldades de 

atenção/concentração; apresenta dificuldades para aprender; apresenta todas 

as questões anteriores; não apresenta nenhuma das anteriores.  

Já neste primeiro campo verifica-se que, embora haja a última 

alternativa, o instrumento já dirige o foco do professor para determinado tipo de 

problema sem qualquer qualificação, como em que momentos e situações fica 

agitado, etc. 

No segundo campo – Déficit de atenção – as primeiras dez alternativas 

referem-se a comportamentos valorizados pela escola eas seis restantes de 

comportamentos considerados inadequados. Percebe-se claramente que este 

primeiro campo tem o objetivo de caracterizar ou não o possível déficit de 

atenção do aluno, para, no caso de resultado negativo, estar condito nos 

demais campos. 

Os outros três campos também se dividem em comportamentos 

considerados pela escola como adequados e inadequados: no de 

Hiperatividade/Impulsividade das doze alternativas nove são de 

comportamentos inadequados e três, de adequados; no de Problemas de 

Aprendizagem, seis são inadequados e oito de adequados; e, por fim, o de 

Comportamento Anti-Social e composto por quatro comportamentos 

inadequados e três adequados. 

 A outra escala (SNAP), apresentada a seguir, é um questionário simples, 

pelo qual se realiza a listagem de comportamentos que serão avaliados de 
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acordo com a intensidade e frequência, composto por 30 questões em forma 

de escala14. 

                                                           
14

A escala do SNAP pode ser verificada na cópia apresentada abaixo. 
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 Embora as respostas às questões possam ser graduadas, já que 

também é um instrumento que se utiliza de escalas para graduação das 

respostas, todas as perguntas referem-se a aspectos negativos associados aos 

alunos desorganizados, distraídos, intolerantes, agitados, descuidados, com 

dificuldade nos relacionamentos, agressivos. 

 A maior restrição a fazer sobre os dois instrumentos é a absoluta falta de 

contextualização dos comportamentos elencados, ou seja, não há qualquer 

preocupação em verificar se existem intercorrências sociais que possam induzir 

a este o aquele comportamento. Na perspectiva da sintomatologia médica, por 

exemplo, ou é “evitado pelos colegas de classe” ou “é bem aceito pelos 

colegas”, que pode serflexibilizada pelas respostasem escala, mas com 

nenhuma relação com situações vividas 

 O segundo comentário não diz respeito à estrutura dos instrumentos, 

mas à forma de aplicação, já que eles somente devem ser preenchidos para 

alunos que o professor pretende encaminhar para avaliação diagnóstica. Ou 

seja, se o professor considera que o aluno apresenta problemas que 

justifiquem o seu encaminhamento, é claro que ele deve, mesmo que de forma 

inconsciente, se prender muito mais às questões que indicam comportamentos 

considerados inadequados. 

 Além disso, se o critério para caracterização do TDAH é o 

comportamento dos colegas, mas ele só é aplicado nos alunos a serem 

encaminhados para avaliação, fica evidente que essa comparação é feita de 

forma muito pouco precisa e extemporânea. 

 Enfim, pode-se afirmar que os instrumentos utilizados induzem os 

professores a caracterizar os alunos de forma completamente 

descontextualizada, ou seja, se algum aluno demonstra agitação, outro não 

consegue se organizar, um terceiro tem baixo rendimento em matemática, e 

assim por diante, os instrumentos induzem o professor a considerar que o 

problema está nas características pessoais do aluno, constituindo elemento 

fundamental para a sua patologização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tal qual relatado na introdução, o objetivo desta pesquisa foi o de 

analisar a relação saúde-educação por meio da identificação de “alunos 

problema” pelos professores e consequente encaminhamento para diagnóstico 

clínico realizado por equipe multiprofissional de saúde. 

Inicialmente, a intenção era se centrar somente nos processos 

diagnósticos de alunos com deficiência intelectual, mas o exame inicial da 

documentação mostrou que ele fazia parte de um processo global de 

diagnóstico de alunos que apresentavam problemas na escola, que envolvia 

uma gama muito mais ampla de problemas apontados pelos professores, razão 

pela qual decidiu-se pela análise total dos encaminhamentos, para, 

posteriormente, deslocar o foco para aqueles que foram diagnosticados como 

deficientes intelectuais. 

 Para tanto, foi selecionado como campo empírico a Secretaria Municipal 

de Educação de Santo André, não só pela possibilidade de acesso à 

documentação necessária, mas também por constatar, como profissional de 

educação dessa rede, que se pretende desenvolver política efetiva de 

ampliação das oportunidades educacionais ao seus munícipes mas que, no 

entanto, não tem obtido bons êxitos no que se refere a alunos que apresentam, 

por diversas razões, o rendimento acadêmico esperado. 

 Assim esta pesquisa, de caráter documental, foi realizada com a coleta 

de informações sobre esse processo, com a documentação disponível no 

período de 2012 a 2014, a saber:  

- relatórios de encaminhamento e dois instrumentos padronizados 

elaborados pelos professores para o encaminhamento para a equipe de 

saúde;  

- instrumentos de avaliação diagnóstica de três especialidades da saúde 

(psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia). 

- a partir de tabelas elaboradas pelo CAEM com informações sobre 

identificação do aluno e dos relatórios de encaminhamento realizados 

pelos professores. 
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 Foram encaminhados para avaliação diagnóstica, no período estudado, 

593 alunos, desses 41 não compareceram e 27 não a concluíram, razão pela 

qual foram retirados da amostra, totalizando então, 525 alunos. 

 Os não comparecimentos após o encaminhamento representam 4,5% 

dos alunos demonstrando que as famílias são interessadas em auxiliar a 

solucionar os problemas escolares dos seus filhos. Fato esse que vai na 

contramão do discurso dos professores, pois tornou-se senso comum a ideia 

de que as famílias não se envolvem nas questões escolares.Todos os 525 

alunos encaminhados foram diagnosticados como apresentando algum tipo de 

problema, quer sejam de ordem física, comportamental ou de aprendizagem, 

entre eles, 115 foram classificados como alunos com deficiência intelectual,  

designada alguma classificação, seja por fatores ambientais ou patológicos. 

 Esses encaminhamentos envolveram alunos a partir dos 2 anos de 

idade até a fase adulta, com grande concentração na faixa etária dos 6 aos 10 

anos (67,7%),faixa etária essa que compreende o início do processo de 

escolarização,no que se refere principalmente à alfabetização e matemática.  

 Do total dos encaminhamentos, 372 pertenciam ao sexo masculino, 

correspondendo a 2,4 meninos para cada aluna encaminhada, muito superior 

às estimativas, que calcula essa proporção em 1,5 alunos para cada 

menina15.Apenas na faixa etária correspondente ao EJA, o sexo feminino foi 

mais encaminhado, entretanto a população feminina desse município também 

é maior nessa faixa etária. 

 Constatou-se que as dificuldades apontadas nos relatórios, referiam-se 

principalmente as de comportamento escolares (praticamente 56% dos 

encaminhamentos e incidência superior a duzentos no período), seguidas de 

perto pelas de aprendizagem (19,3%) linguagem e funções básicas (10,1%). 

 Se considerarmos que as demais categorias, dificuldades no 

desenvolvimento e suspeita de autismo (esta última, por sinal, diagnosticada 

pela equipe multiprofissional como deficiência intelectual) se reportam às 

dificuldades acima e retirando-se os alunos que foram reencaminhados para 

reavaliação, podemos verificar que essas dificuldades se reduzem a duas: de 

                                                           
15

A investigação de Santos e Marturano (1999), por exemplo, registra uma distribuição entre os sexos, 

de alunos considerados com distúrbios de aprendizagem, de 1,7 meninos para cada menina. 
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aprendizageme de comportamento, com a segunda totalizando perto de 70% 

das queixas. 

 No entanto, essas incidências se modificam conforme a progressão 

escolar dos alunos. 

Na faixa etária que compreende a Educação Infantil a incidência de 

relatórios cujas queixas registravam “dificuldades de comportamento” foi a mais 

elevada (80 entre 293 – 43%), seguida de longe, na creche, pelas queixas 

relativas à linguagem oral e escrita e na pré-escola, com maior proximidade, as 

relativas a dificuldades escolares.  

 Já na faixa etária correspondente ao Ensino Fundamental I, essa 

incidência se desloca, com as dificuldades escolares assumindo a primeira 

posição (29,6%) seguidas de perto pelas dificuldades de comportamento e, 

agora em terceiro lugar, as de aprendizagem. 

 Embora com incidência total menor que as do Ensino Fundamental I, as 

dificuldades relatadas correspondentes a alunos na faixa etária correspondente 

ao Ensino Fundamental II se deslocam para incidência mais elevadas nas de 

aprendizagem, seguida pelas escolares e, em terceiro, pelas de 

comportamento. 

 Por fim, o número de encaminhamentos de alunos acima dos 15 anos é 

muito reduzido, não permitindo qualquer análise tendencial de incidência. Mas 

soa estranho que, numa rede de ensino que conta esses recursos, as 

dificuldades de 21 alunos em idade correspondente ao ensino médio e EJA 

somente tenham sido notadas nessa faixa etária que englobou, inclusive, 

alunos adultos. 

 Com relação aos procedimentos de diagnóstico utilizados pelas três 

especialidades da equipe multiprofissional, constatou-se, em todas elas, a 

utilização maciça de testes padronizados os quais, segundo Vygotsky (2007), 

medem apenas o comportamento fossilizado, ou seja os processos cognitivos 

que o aluno realiza independentemente, não levando em consideração as 

possibilidades que os processos de mediação pedagógica podem exercer no 

desenvolvimento infantil, naquela que ele denominou como zona de 

desenvolvimento proximal. 

 Com relação aos alunos diagnosticados como deficientes intelectuais, a 

constatação inicial foi a da elevada incidência em relação à população 
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encaminhada, atingindo, praticamente, 22% do total, número muito superior às 

estimativas mais tradicionais, como por exemplo, a de Kirk &Gallagher (apud 

BUENO, 1993) que afirmava que essa deficiência representava 4% do total de 

todas as excepcionalidades16. 

 Ora, se entre os alunos encaminhados verifica-se a inexistência de 

várias das categorias apontadas pelos autores acima, o percentual de 22% 

deverá sofrer elevação sensível. Ou seja, parece ocorrer uma super-

representação dessa deficiência, entre os alunos encaminhados, 

provavelmente pelo processo de diagnóstico efetivado quase que 

exclusivamente, por meio de instrumentos padronizados. 

 O segundo aspecto que chama a atenção é o crescimento anual da sua 

incidência que atingiu, em 2014, 24% a mais do que a do ano base.  

Se os estudos e estimativas são conclusivos em considerar que não há 

razão plausível que justifique incremento de deficiências no tempo, em 

situações de normalidade, a não ser em períodos específicos de 

intercorrências concretas, como por exemplo, quando da disseminação do uso 

de talidomida ou nas epidemias de meningite), pode-se afirmar que o processo 

de patologização de alunos com baixo rendimento escolar se intensificou. 

 O incremento crescente dos diagnósticos de deficiência intelectual 

conforme a idade dos alunos, na faixa etária correspondente à educação 

infantil e ensino fundamental, com a maior concentração em alunos de 8 e 9 

anos de idade (36,5%) mostra que é no período de consolidação da 

alfabetização que isto ocorre. 

 Vale a pena destacar, também, a incidência de diagnósticos de 

deficiência intelectual em alunos com mais de doze anos de idade, incluindo 

aqui quatro adultos, ou seja, é paradoxal que uma rede que se funda na 

máxima de igualdade de oportunidades, constate que dezoito alunos sejam 

identificados como tal, o que redunda em duas possibilidades: ou os 

diagnósticos estão equivocados ou houve negligência do sistema de ensino em 

não efetuar esse diagnóstico em idade mais precoce.  

                                                           
16

Embora citada por Bueno em 1993, a obra de Dunn foi traduzida e publicada no Brasil em 1971 e 

incluía na categoria de excepcionais os alunos com deficiência intelectual, da fala, da audição, da visão, 

ortopédicos, além dos distúrbios de aprendizagem, emocionais e os superdotados. 
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 Por fim, no que se refere ao diagnóstico de alunos com deficiência 

intelectual, verifica-se uma incongruência entre a ele e a dificuldade relatada na 

queixa, pois somente 24 alunos foram encaminhados com queixas de 

problemas de aprendizagem, enquanto que os com queixa de problemas de 

comportamento somaram a mais que o dobro.  

 Mas toda esta crítica não pode ser imputada somente aos professores e 

equipes de saúde em questão, porque ele são expressão de uma perspectiva 

que atribui exclusivamente ao aluno a origem dos seus problemas, perspectiva 

esta expressa pelos dois instrumentos utilizados pelo professor (Escala de 

TDAHe SNAP) que certamente exercem influência decisiva na construção 

dessa óptica. 

Para concluir, assim como os trabalhos de Aparecido (2000), Bueno e 

Giovinazzo (2010), e Rodrigues (2009), que se utilizaram de outros 

instrumentos e efetuaram suas pesquisas em distintos campos empíricos, esta 

investigação procurou evidenciar que a perspectiva biologizante ou 

psicologizante, sobre os alunos com baixo rendimento escolar,que se 

dissemina pelas redes de ensino, não pode ser imputada aos profissionais que, 

no mais das vezes, procuram atuar de forma comprometida e séria. 

 Na realidade elas são expressões localizadas das políticas de educação 

e de saúde que não atacam as reais causas desses problemas que se 

localizam nas suas próprias formulações. 
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ANEXO  1 

Distribuição dos encaminhamentos por 

estabelecimentos de ensino 

Escola Quant. % 

Luiz Gonzaga 26 4,4% 

Cândido Portinari 26 4,4% 

Carolina Maria de Jesus 25 4,2% 

Machado de Assis 22 3,7% 

Cora Coralina 18 3,0% 

Vereador Manoel de Oliveira 17 2,9% 

Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro 16 2,7% 

Carlos Drummond de Andrade 15 2,5% 

Prof.Nicolau Moraes de Barros 15 2,5% 

Dom Jorge Marcos de Oliveira 13 2,2% 

Reverendo Oscar 13 2,2% 

Prof.Paulo Freire 13 2,2% 

Parque Andreense 13 2,2% 

ProfªElaine Cena Chaves Maia 13 2,2% 

Prof.Júlio Nunes Nogueira 12 2,0% 

Salvador dos Santos 12 2,0% 

Chico Mendes 12 2,0% 

Prof.Antonio Virgílio Zaniboni 11 1,9% 

ProfªMaria da Graça de Souza 11 1,9% 

Fernando Pessoa 10 1,7% 

Luiz Sacilotto 10 1,7% 

Miguel Sanches Ruiz 10 1,7% 

Augusto Boal 10 1,7% 

Prof.Darcy Ribeiro 9 1,5% 

ProfªSonia Aparecida Marques 9 1,5% 

Paranapiacaba 9 1,5% 

Elizabete Leonardi 9 1,5% 

José do Prado Silveira 9 1,5% 

João de Barros Pinto 9 1,5% 

ProfªMariângela Ferreira ArandaFuzetto 8 1,3% 

ProfªYvonneZahir 8 1,3% 

Monsenhor João do Rego Cavalcanti 8 1,3% 

Prof.Eufly Gomes 8 1,3% 

José Maria Sestílio Mattei 8 1,3% 

Sylvia Orthof 8 1,3% 

Madre Teresa de Calcutá 8 1,3% 

JanuszKorczac 8 1,3% 

Homero Thon 7 1,2% 

Demercindo da Costa Brandão 7 1,2% 

ProfªMaria da Penha de Almeida Manfredi 7 1,2% 

Padre Fernando Godat 7 1,2% 
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Vinícius de Moraes 7 1,2% 

Prof.José Lazzarini Júnior 7 1,2% 

Cidade Takasaki 7 1,2% 

Tarsila do Amaral 7 1,2% 

CPFP João Amazonas 7 1,2% 

ProfªEvangelina Jordão Luppi 6 1,0% 

Comendador Piero Pollone 6 1,0% 

ProfªTherezinha Monteiro Barros Nosé 6 1,0% 

Ayrton Senna da Silva 6 1,0% 

CPFP Valdemar Mattei 6 1,0% 

ProfªMaria Cecília Dezan Rocha 5 0,8% 

Creche Irmã Rosina 5 0,8% 

Odylo Costa Filho 5 0,8% 

Creche João de Deus 3 0,5% 

Creche Profª Nancy Andreoli 3 0,5% 

Creche Herbert de Souza 2 0,3% 

Creche Brasil Marques do Amaral 2 0,3% 

Creche Monteiro Lobato 2 0,3% 

Creche Maria de Campos Santos 1 0,2% 

Creche Prof.Antonio de Oliveira 1 0,2% 

CrecheAdalgisaBoccacino P. de Faro 1 0,2% 

Creche Profª Elisabete Lilian Piccinin 1 0,2% 

Creche Profª Marina Gonçalves Ulbrich 1 0,2% 

Creche Demercindo da Costa Brandão 1 0,2% 

Creche Profª Sandra Cristina da Silva 1 0,2% 

Creche ProfªYonne Cintra de Souza 1 0,2% 

Creche República Italiana 1 0,2% 

Maria Delphina Carvalho Neves 1 0,2% 

CPFP Júlio de Grammond 1 0,2% 

CPFP Armando Mazzo 1 0,2% 

Creche Prof.Jorge Guimarães L. da Costa 0 0,0% 

Creche Sítio dos Vianas 0 0,0% 

Creche Prof.ManoelCampestrini 0 0,0% 

Creche Dom Décio Pereira 0 0,0% 

Creche Angela Masiero 0 0,0% 

Creche Profª Esther Moura Barreto 0 0,0% 

Creche Laura Dias de Camargo 0 0,0% 

Creche Francisca Zuk 0 0,0% 

Creche Heitor Villa Lobos 0 0,0% 

Creche Maria Delphina Carvalho Neves 0 0,0% 

Creche Monsenhor João do R. Cavalcanti 0 0,0% 

Creche Gonzaguinha 0 0,0% 

Creche Beth Lobo 0 0,0% 

Creche Paranapiacaba 0 0,0% 

Creche Henfil 0 0,0% 

CPFP Maria Lacerda 0 0,0% 



89 

 

Creche Prof.HidekiKoyama 0 0,0% 

CPFP Governador Miguel Arraes 0 0,0% 

Creche Máximo Mansur 0 0,0% 

TOTAL OBS. 593 10% 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados do 
CAEM (2012 a 2014) 
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ANEXO 2 

Diagnósticos com CID 

Diagnóstico Quant. % 

Transtorno de linguagem CID10 F80, F80.0, F80.1 e F80.2 176 33,5% 

Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade CID10 F90 e F90.0 147 28% 

Deficiência intelectual CID10 F70, F71 e F79 e Q90.9 115 21,9% 

Limítrofe CID10 F60.31 66 12,06% 

Não houve 66 
 Transtorno invasivo do desenvolvimento, não especificado CID10 F84, F84.5 e  

F84.9 30 5,70% 

Dislexia CID10 R48 26 5,00% 

Problemas relacionados a eventos negativos na infância CID10 Z61.2 e Z61.5 12 2,30% 

Enurese CID10 F98.0 9 1,70% 

Transtornos específicos mistos do desenvolvimento CID10 F83 8 1,50% 

Outros problemas relacionados à criação CID10 Z62 e Z62.0 8 1,50% 

Problemas relacionados ao ambiente social CID10 Z60.0 e Z60.8 6 1,10% 
Transtornos emocionais com início específico na infância CID10 F93 F93.0 e 
F93.9 7 1,30% 

Problemas relacionados à moradia e circunstâncias econômicas CID10 Z59 3 0,60% 

Transtorno desafiador de oposição CID10 F91.3 3 0,60% 

Perda auditiva neurossensorial bilateral CID10 H 90.1 e H90.3 4 0,80% 

Epilepsia CID10 G40 2 0,40% 

Gagueira CID10 F98.5 2 0,40% 

Disgrafia CID10 R27.8 1 0,20% 

Encoprese CID10 F98.1 1 0,20% 

Transtorno misto das habilidades escolares CID10 F81.3 1 0,20% 

Transtornos mistos de conduta e emoções CID10 F92 e F92.9 1 0,20% 

Hidrocefalia CID10 G91 1 0,00% 

Encefalopatia crônica não evolutiva CID10 G93.4 1 0,00% 

Transtorno depressivo recorrente,episódio atual leve CID10 F33.0 1 0,00% 

Deficiência visual CID10 H53-54 1 0,00% 

Síndrome de Noonan CID10 Q87.1 1 0,00% 

TOTAL  699 
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ANEXO 3 

 
Diagnósticos sem CID 

Diagnóstico Quant. % 

Não houve 185 35,20% 

Questões emocionais 184 35,00% 

Sinais de desatenção 75 14,30% 

Sinais de ansiedade 30 5,70% 

Comportamento agitado e impulsivo 26 5,00% 

Impulsividade 25 4,80% 

Alteração na esfera psiquiátrica 24 4,60% 

Distúrbio de leitura e escrita 24 4,60% 

Alteração na linguagem 22 4,20% 

Transtorno de aprendizagem 22 4,20% 

Dificuldade nas habilidades escolares 18 3,40% 

Alterações comportamentais 13 2,50% 

Não concluiu 13 2,50% 

Sinais depressivos 12 2,30% 

Dificuldade na coordenação motora 11 2,10% 

Discrepância inter hemisférica 10 1,90% 

Características do espectro autista 10 1,90% 

Sinais de dislexia 10 1,90% 

Alterações auditivas 7 1,30% 

Sinais comportamentais desafiador e opositor 7 1,30% 

Aspectos sócio-afetivos 7 1,30% 

Agitação motora 6 1,10% 

Funcionamento cognitivo prejudicado 6 1,10% 

Dificuldade na matemática 5 1,00% 

Alterações emocionais 5 1,00% 

Alterações visuais 5 1,00% 

Fala descontextualizada 4 0,80% 

Dificuldade de aprendizagem 4 0,80% 

Funcionamento cognitivo na faixa média superior 3 0,60% 

Questões orgânicas 3 0,60% 

Transtorno do desenvolvimento múltiplo e complexo 3 0,60% 

Desorganização visuoespacial 3 0,60% 

Não compareceu 3 0,60% 

Lentidão 3 0,60% 

Distorção da realidade 2 0,40% 

Idéias persecutórias 2 0,40% 
Prejuízo significativo na linguagem e latência nas respostas 
verbais 2 0,40% 

Dificuldades das habilidades comunicativas e sociais 2 0,40% 

Interesses restritos e perseverativos 2 0,40% 

Fatores ambientais que interferem no funcionamento global 2 0,40% 
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Discrepância entre as habilidades adaptativas e o 
rendimento 2 0,40% 

Tiques 2 0,40% 

Transtorno de aprendizagem não verbal 2 0,40% 

Prejuízo cognitivo devido às intercorrências pré e perinatais 1 0,20% 
Transtorno de ajustamento decorrente da perda da figura 
paterna 1 0,20% 

Sensibilidade excessiva de estímulos internos e externos 1 0,20% 

Instabilidade de humor 1 0,20% 
Latência significativa no processamento de informação 
auditiva 1 0,20% 

Vivências negativas 1 0,20% 

Alteração na rotina do sono 1 0,20% 

Oscilação do foco visual 1 0,20% 

Ecolalia 1 0,20% 

Estereotipia 1 0,20% 
Prejuízo cognitivo e motor em decorrência da 
mielomeningocele 1 0,20% 

Atraso na aquisição da linguagem 1 0,20% 

Impulsividade verbal 1 0,20% 

Oscilação de humor não adequada ao contexto 1 0,20% 

Pressão parental inapropriada 0 0,00% 

Prejuízo moderado no funcionamento intelectual 0 0,00% 

Transtorno emocional 0 0,00% 

TOTAL OBS. 525   

 


