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RESUMO 
 

Nessa pesquisa buscamos identificar significados de negligência construídos por mim 

em narrativas registradas em três diários pessoais, feitos quando eu era adolescente 

e estudante da Educação Básica, sobre meu processo de inclusão escolar. Utilizamos 

a pesquisa qualitativa e para organização, dividimos a análise em dois eixos 

temáticos, considerando os significados interpretados das narrativas escolhidas. Após 

a análise dos dois eixos temáticos, identificamos como negligências, o não 

cumprimento das leis relacionadas à implantação da Educação Inclusiva e, 

especificamente, ao Atendimento Educacional Especializado de Estudantes com 

AH/SD. Além disso, pudemos perceber as consequências que tais negligências 

causaram. Essa pesquisa de fato, permitiu que eu tecesse significados de mim para 

mim. 

 

Palavras-chave: Inclusão; Altas Habilidades/Superdotação; Negligência Escolar; 

Diário Pessoal; Narrativa Autobibliográfica. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
In this research we seek to identify meanings of negligence constructed by me in 

narratives recorded in three personal diaries, made when I was a teenager and a 

student of Basic Education, about my process of school inclusion. We used qualitative 

research and for organization, we divided the analysis into two thematic axes, 

considering the interpreted meanings of the chosen narratives. After the analysis of 

the two thematic axes, we identified as negligence, the non-compliance with the laws 

related to the implementation of Inclusive Education and, specifically, the Specialized 

Educational Care of Students with AH/SD. In addition, we were able to see the 

consequences that such negligence caused. This research, in fact, allowed me to 

weave meanings of myself to myself. 

 

Keywords: Inclusion; High Skills/Gifted; School negligence; Personal Diary; 

Autobibliographic Narrative.
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MEMORIAL 
 
 

Meu nome é Ida Carolina. Ele é uma homenagem à minha bisavó paterna. 

Ganhei esse nome só depois do meu nascimento. Meus pais queriam ver minha 

carinha e meu sexo para escolher. 

Eu sou uma homenagem a uma das pessoas que meu pai mais amou na vida! 

Para demonstrar essa admiração e amor, meu pai me nomeou Ida. Sua primeira filha 

seria uma demonstração de amor a um grande amor da vida dele! 

Ida é um nome um pouco diferente, aqui no Brasil, que me trouxe muitas 

brincadeiras, trocadilhos e surpresas. Foi muito difícil lidar com isso nos anos inicias 

da escola. Meu pai sempre tentou mostrar a importância desse nome e, hoje, eu 

percebo o quanto ele ficava chateado quando eu reclamava dele.  

De fato, não era fácil enfrentar as piadinhas da escola; mas, com o tempo, eu 

aprendi a amar meu nome. Quando isso aconteceu, brincadeiras e trocadilhos não me 

causavam desconforto, pelo contrário, partiam de mim. Quando confirmavam se era 

só as 3 letras eu já dizia logo: “sim, é o contrário de volta”. Hoje em dia, esse tipo de 

brincadeira perdeu a graça para mim, mas acredito que ainda terei que escutar a 

mesma piada por muito anos à frente. 

E, olha, não foi só o nome que foi inusitado! Eu nasci em uma segunda-feira de 

carnaval, para ser mais exata, no dia 14 de fevereiro de 1994, o que me faz ser do 

signo de aquário. Nascer no carnaval, no Brasil, tem sido uma relação de amor e ódio!   

Fazer aniversário no carnaval, a maior festa popular do Brasil, fez com que, 

muitas vezes, a data do meu aniversário não significasse muita coisa para muitos 

colegas, afinal, é carnaval! Além disso, muitos colegas viajavam ou participavam de 

retiros. Assim, muitos aniversários foram motivos de tristeza, principalmente na 

escola, pois raramente cantava-se parabéns na turma. E, para mim, era importante 

cantar parabéns com meus colegas e minhas colegas! 

No entanto, durante a minha infância, minha família esteve ao meu lado e 

tentou fazer com que a data fosse feliz. Com o passar dos anos, eu sentia que até 

eles não se empolgavam com a data como eu.  

Eu sempre amei comemorar meu aniversário, e aprendi que quem importa 

sempre estará comigo nessa data. 

O meu início na vida escolar se deu aos três anos de idade, em uma escola da 

rede privada de ensino. O meu avô saiu de Minas Gerais para me levar ao meu 
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primeiro dia de aula. Nossa, que especial foi ter meu avô comigo nesse dia! Na 

verdade, meu avô e minha mãe! Eles me deixaram na escola. 

A escola era bem próxima à nossa casa, e eu não chorei! Fiquei olhando eles 

irem embora, mas logo me distraí. Permaneci nessa escola até os 7 anos de idade, 

ou seja, até a terceire série.  

Eu não sei bem o motivo de eu ter tão poucas lembranças desse local. As 

minhas lembranças têm sido construídas a partir dos relatos dessa fase por meus 

familiares.  

Apesar das poucas lembranças, eu me lembro que tinha uma amiga e nós 

estávamos sempre juntas. Ela morava a três casas de distância da escola, e, com 

isso, muitas vezes, eu saía da escola e ia direto para a casa dela.  

Minha família sempre diz que ninguém dava conta de nós duas juntas! Posso 

imaginar as emoções que cercavam aqueles encontros e aventuras, porque carrego 

muito afeto e carinho por ela!  Sei e sinto que ela esteve ao meu lado durante toda a 

minha infância.  

Outra lembrança marcante é o pátio da escola. Pátio é pátio, né??! Ele era 

muito grande, sempre estava ornamentado e sentávamos em fila nesse local. Eu acho 

que era sempre antes do início das aulas. 

Esse pátio era O Pátio!!! O Pátio do parquinho, da área verde, enorme, onde 

aconteciam grandes aventuras! Lá, sentíamo-nos crianças! Lá, subíamos nas árvores, 

corríamos, gritávamos, sem represálias, a vida acontecia ali: nO Pátio! Estando nO 

Pátio, todas as diferenças se uniam em torno do brincar! O brincar que importa e 

alimenta aquela vida infantil na escola! O brincar encantava minha alma de criança e, 

quando fecho os olhos, posso sentir a brisa tocando meu rosto, o cheiro das árvores 

e os sons inquietantes da garotada criando, inventando, sendo.... 

Minha mãe me conta que eu era muito ativa e aprendia as coisas com muita 

facilidade! Por esse motivo, alguns professores sugeriam que me adiantasse. Mamãe 

nunca aceitou. Era preocupada com a idade e que isso poderia me prejudicar no 

futuro. Hoje percebo que essa escola percebeu a minha diferença em relação aos 

colegas, mesmo não sabendo nomeá-la de Altas Habilidades/Superdotação. 

Meu desempenho nas atividades em que me envolvia era notável! Com 4 anos, 

eu já sabia ler e escrever, e, aos 6, dominava sílabas complexas e escrevia pequenos 

textos. Eu não me lembro desses momentos, não sei dizer como foi esse processo de 

aprendizagem. Não me recordo das professoras, da sala de aula e de muitos colegas. 
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Entretanto, olhando para trás, percebo que a metodologia da escola era adequada 

para o meu desenvolvimento. O que não era realidade na segunda escola em que 

estudei.  

Com 9 anos, na 3ª série, foi quando me mudei para a nova escola, também da 

rede privada de ensino, e a minha relação com o processo de ensino e aprendizagem 

mudou. A nova escola era o oposto da antiga. Entrei após o início do ano letivo o que 

dificultou ainda mais a socialização. Enquanto na antiga escola queriam me adiantar 

e reconheciam em mim uma estudante muito inteligente, dedicada e motivada; na 

nova escola, era sempre uma luta para eu não reprovar o ano. 

A nova escola colocava em prática a educação bancária, tão criticada por Paulo 

Freire (1974)1. Não havia verde, céu, espaço para correr e ser livre! A estrutura da 

escola lembrava uma prisão: cerâmica do chão ao teto, grades, muitos corredores e 

escadas. Ir ao parquinho era prêmio de recompensa. A tristeza invadia meu peito, e 

tudo o que eu queria era voltar para a escola anterior! 

Enquanto em uma escola, eu aprendia brincando junto com os colegas; na 

outra, eu precisava decorar e fazer exatamente o que a professora mandava. Eu não 

conseguia fazer amigos: era sempre a criança que sobrava nos grupos! 

Hoje, percebo o quanto tudo isso ia cortando as minhas asas... ia me 

espremendo... parece que o empenho dos profissionais da escola era fazer com que 

eu coubesse numa caixinha da estudante perfeita. Eu nunca coube nessa caixinha! 

Eu não queria caber nessa caixinha! Ir contra o que esperavam de mim trouxe 

consequências duras, porque eu ficava cada vez mais infeliz e revoltada com a escola! 

O resultado eram notas baixas, baixa autoestima, broncas, castigos e humilhações. 

A partir da 5ª série, não teve nenhum ano, até o fim do Ensino Médio, no qual 

minha mãe não fosse chamada na escola. Em todas as séries, eu havia ficado de 

recuperação por não atingir as médias da escola.  

A escola não fazia sentido para mim! Ninguém me entendia! Eu pensava: para 

que estudar o ano inteiro, se eu posso estudar tudo em uma semana, fazer uma prova 

e passar de ano?! 

Hoje, eu consigo ver o quanto eu era e sou inteligente. Estudava o conteúdo 

do ano inteiro em 10 dias e tirava a nota que exigiam de mim. Mas, naquela época, 

eu só me sentia burra, preguiçosa e todo esse contexto fazia parecer que eu não 

 
1 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 1.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra 1974. 



12 
 

   

 

queria nada com nada. Essas palavras duras, eu escutei dos meus pais, dos meus 

professores e da coordenação da escola.  

Foram 9 anos nessa escola e eu não me conformei, não aceitei me colocarem 

em uma caixinha padronizada e não entendia o motivo pelo qual eu não me encaixava. 

Sempre achei que a culpa fosse minha. Essas inquietações só foram cessar durante 

o curso de Pedagogia. 

Quando cheguei ao Ensino Médio, começou a pressão para eu escolher a 

minha profissão. Eu realmente não fazia ideia do que fazer. Juntou a pressão social e 

a vontade de provar que não era burra com o medo de não conseguir aprovação no 

vestibular... Nossa, esse período todo foi de muito sofrimento!  

Além da minha autocobrança e autopercepção de incapaz, sentia a pressão da 

família e a pressão da escola, que insistia que a única forma de ter sucesso na vida 

era entrando na UnB. Hoje, como futura Pedagoga, percebo a falta da Orientação 

Profissional na escola.  

Nessa busca por escolher uma profissão, eu me lembro de fazer vários testes 

vocacionais na internet e receber sempre os mesmos resultados: aptidão para várias 

áreas do conhecimento. As pessoas me perguntavam no que eu era boa, e eu 

pensava: “sou boa no que eu quiser ser”! Eu gostava de dançar, cozinhar, artes, 

história, organizar festas, artesanato, liderar, trabalhar em conjunto, trabalhar sozinha, 

enfim, sempre que me propunha a fazer algo, fazia com excelência.  

No dilema de escolher um curso na UnB, o medo de não conseguir passar, 

infelizmente, dominou. Procurei por um curso que a nota de corte fosse baixa e que 

fosse possível gostar. Acabei optando por Museologia. Fiz o vestibular no final do 3º 

ano e fui aprovada.  

Em 2012, iniciei o curso na UnB. Estava muito feliz e animada! Coloquei toda 

a expectativa que eu pude naquela experiência: imaginei ter muitos amigos, estudar 

algo que gostasse e, finalmente, me sentir pertencente a um lugar.  

Mas, ao contrário, foi só decepção! As atribuições da profissão não pareciam 

mais me agradar! No segundo semestre, quando uma professora me convidou para 

estagiar com ela, comecei com muito entusiasmo, mas logo o brilho se apagou. Passar 

a tarde em uma sala pequena, selecionando o que era lixo e o que era material do 

acervo era enlouquecedor! 

A ideia do projeto era organizar o acervo da Memória Viva Candanga do Centro 

de Estudos Avançados Multidisciplinares – UNB; mas não achava que esse projeto 
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tinha a ver comigo. Conversei com a professora se era esse o trabalho do museólogo, 

e, após muita conversa, eu não queria mais aquele curso. 

Novamente, senti angústia! Todos os sentimentos de ser incapaz, burra e 

preguiçosa voltaram. Eu não fazia ideia de como desistir do curso, como contar aos 

meus pais, e o que fazer depois. Fiquei um semestre inteiro na UNB sem frequentar 

as aulas e pensando em como iria desistir do curso, sem ter nada em mente para 

substituí-lo.  

No que eu chamo de “surto psicótico”, eu decidi fazer Medicina. Desisti da 

Muselogia e contei aos meus pais que iria estudar para fazer Medicina. Minha mãe 

não disse nada, mas a decepção ficou escancarada em seu rosto. Meu pai, pelo 

contrário, ficou empolgado. Em 2013, eu comecei o pré-vestibular. Eu refiz todo o meu 

Ensino Médio; dessa vez, estudando todas as matérias durante todo o ano.  

Os cinco anos que passei estudando para Medicina foram turbulentos, mas de 

muita aprendizagem. Novamente, eu não me enturmava no ambiente, e ficava sempre 

na minha. Mas já estava acostumada e colocava na cabeça que estava ali para 

estudar. Nesse período, foi quando morei sozinha pela primeira vez. Por morar longe 

dos cursinhos, passei a morar em um pensionado ao lado da instituição e, com isso, 

não perdia tempo de deslocamento. Não perdia tempo com o deslocamento, mas 

parece que ia me perdendo naqueles anos. Foi nesse momento que eu conheci a 

depressão. Sintomas como insônia, ansiedade, tristeza sem fim passaram a fazer 

parte de mim, até o dia em que fui parar no hospital, com um colapso nervoso.  

Comecei com medicação para dormir e via neles uma válvula de escape. 

Dormindo, eu não sentia todas as emoções conturbadas que estavam dentro de mim. 

E, assim, eu fiquei por semanas. Acordava, e logo tomava outro comprimido para 

voltar a dormir. Minha mãe sentiu minha falta e foi até o pensionato. Eu fiquei com 

muita vergonha, pois meu quarto estava tal como de uma pessoa com dependência 

química. Ela juntou todos os remédios, jogou fora e limpou o quarto, sem falar nada, 

me levou para sair e foi embora.  

Eu me senti ainda pior! Sentia ser uma decepção para minha mãe. Não 

conseguia acompanhar os colegas, sempre ficava no final da lista dos resultados dos 

simulados, não conseguia entrar na Turma de Elite2. Então, fui ao pronto-socorro, 

relatei a insônia e consegui outra receita para mais remédios.  

 
2 Era assim que a turma dos melhores estudantes, com as melhores notas nos simulados eram 
chamadas. 
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Uma colega do cursinho sentiu minha falta e não parava de me ligar e mandar 

mensagens. Quando atendi, ela disse que estava indo ao pensionato, assim sem dizer 

mais nada. A Babi me salvou! Ela me levou para a casa dela, me fez rir, me fez sentir 

o que eu tanto queria: ter uma amiga. Saímos juntas, estudávamos juntas. Somos 

amigas até hoje e eu tenho um carinho enorme por ela. Eu a amo! 

Em 2015, minha irmã terminou o ensino médio e foi morar comigo e 

começamos o cursinho juntas. Foi um dos melhores anos da minha vida. Tudo que 

faltava na minha vida era ela. A Iara é minha metade. Estudávamos muito juntas e 

sempre nos divertindo. Foi o ano em que mais aprendi. No final desse mesmo ano, 

ela passou no vestibular da UEG e fomos juntas para Anápolis-GO.  

Eu continuei estudando lá até a metade do ano. Morar com minha irmã era 

maravilhoso, mas eu sentia muita falta do meu namorado e voltei para Brasília.  

Em 2016, eu tive uma nota alta no ENEM e, finalmente, tive esperança de 

conseguir, mas não foi o suficiente! Eu sentia que já sabia tudo, mas não consegui 

passar nas provas. 

Eu saí dos cursinhos, pois o ambiente não era saudável. Hoje, eu consigo ver 

o quão desumano era. Você só era alguém lá dentro se fosse um estudante impecável; 

caso contrário, era motivo de piada para os colegas, e, como disse anteriormente, eu 

nunca coube nessa caixinha.  

Estudava sozinha, e a Ida, que era vista sempre como preguiçosa e burra, 

passou a ser a estudiosa e dedicada. Minha mãe passou a ter esperança e me via 

como médica, meu pai idem. Mas, com o tempo, eu não conseguia me ver assim mais. 

O mundo da Medicina não era só ajudar, melhorar e salvar vidas, era competitivo, 

ganancioso e cheio de injustiças sociais. Eu percebi que eu também não queria viver 

assim.  

Comecei a pensar em outras opções. Agora, eu poderia escolher o que eu 

quisesse, exceto Medicina. Minhas notas dariam para eu fazer qualquer curso. Passei 

em Direito, mas não quis cursar; passei para Design de Interiores, e, também, não 

cursei. Para uma garota que achava não conseguir passar em nada, passar nesses 

cursos foi importante para mim. Em 2017, eu decidi que seria o último ENEM. Eu não 

aguentava mais! Falei com meu pai e ele aceitou e me apoiou. 

Eu não tive nota para Medicina, mas tive para vários outros cursos da UNB. 

Meu pai então me fez a pergunta mais inusitada: Por que você não faz Pedagogia? 

Eu não sabia nem como responder. Eu não me imaginava professora, ainda 
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mais de crianças! Eu não conseguia ensinar nada para a minha irmã, imagina para 

uma turma inteira. Mas meu pai usou do estereótipo do curso e argumentou que eu 

era muito boa em trabalhos manuais e isso seria bom na Educação Infantil. 

Eu me inscrevi para Pedagogia, passei e fiz minha matrícula. Quando eu abri 

o currículo do curso, fiquei interessada e pensei que poderia ser bom. Novamente, eu 

me enchi de esperança. No primeiro dia de aula, eu fui determinada a fazer amigos: 

não queria ser sozinha mais uma vez. Quando entrei na sala de aula, eu me senti em 

casa, a maioria das pessoas eram mais velhas. Sentei ao lado de um colega e comecei 

a conversar. A aula foi maravilhosa! A disciplina era Educação e Linguagens 

Tecnológicas.  

Eu não consigo nem descrever a emoção que foi assistir àquela aula. O 

professor fala sobre sala de aulas tradicionais, sobre professores rígidos e cobranças 

excessivas para provas de seleção. Meu coração palpitava! Meu corpo ficou em 

êxtase! Eu havia encontrado a caixinha em que eu queria estar. Uma caixinha que eu 

tinha liberdade para pensar, ser quem eu quiser e mudar o formato dela do jeitinho 

que eu quisesse.  

Foi em 2018, que eu comecei a encontrar respostas para minhas inquietações. 

Encontrei muitas pessoas que viam como o sofrimento que tive durante processos 

educacionais faziam sim sentido e, melhor, estudávamos como poderíamos mudar 

isso.  

O curso de Pedagogia trouxe luz, paz, respostas, perguntas e a sensação que 

eu tinha na minha primeira escola. Eu era livre, novamente, para estudar e aprender.  

No 2º semestre, ingressei no Programa de Iniciação à Docência (Pibid) e tive a 

certeza de que eu seria uma profissional da Educação. Eu sentia medo do ensinar, da 

sala de aula, de não conseguir ser uma boa profissional, mas o medo me motivava a 

ser melhor. No Pibid, eu encontrei o encanto pela Educação Inclusiva. Atuamos no 

Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais (CEEDV) e, lá, eu vi o verdadeiro 

poder da Educação. Eu não sabia em qual vertente dentro do Ensino Inclusivo que eu 

iria atuar, mas tinha a certeza da Educação Inclusiva. 

No 3º semestre, cursei a disciplina O Educando com Necessidades Especiais 

e foi como encontrar uma peça do quebra-cabeça que estava perdida. Quando a 

professora falava sobre Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) e eu lia os textos 

acadêmicos do assunto, eu me encontrei. Eu me identificava nas falas e pensava: eu 

passei por isso! Eu sinto isso! Eu entendo isso! 
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A partir daí, eu encontrei o que queria estudar, queria estudar o fenômeno das 

AH/SD. Tudo que eu podia no curso eu relacionei à temática.  

A minha maior motivação nessa pesquisa foi investigar e compreender as 

negligências que sofri durante o meu período escolar. Tenho a lembrança de um 

período conturbado e solitário que estava enterrado na memória e veio à tona durante 

a graduação no curso de Pedagogia.  

 “A pesquisa científica na área de Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) tem 

se focado na compreensão de diferentes aspectos da identificação e atendimento de 

crianças e adolescentes” (PÉREZ, 2008, p. 8). Portanto, acreditamos que investigar 

negligências ocasionadas pela não identificação das AH/SD nos estudantes poderá 

trazer grandes contribuições para prática da inclusão escolar.  

Entendemos ser um estudo diferenciado por olhar para as consequências da 

falta de identificação, sob o olhar da estudante, que ficou registrado em seus diários 

pessoais, quando ainda estudava na Educação Básica.  
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1. INTRODUÇÃO 

Inclusão significa inserir, acrescentar algo ou alguém em uma situação ou 

grupo do qual não fazia parte (MICHAELIS, 2021). Neste trabalho, interessa-nos o 

sentido educacional da inclusão de pessoas que, por um longo processo social, foram 

excluídas dos diferentes contextos sociais (MANTOAN, 2003). Nesse sentido, 

inclusão se refere ao direito de todas as pessoas a terem acesso a uma escola de 

qualidade, que promova a dignidade humana (UNESCO, 1994). 

A Educação Inclusiva baseia-se “no direito de todos – crianças, jovens e adultos 

– a receberem uma educação de qualidade que satisfaça suas necessidades básicas 

de aprendizagem e enriqueça suas vidas” (FÁVERO; FERREIRA; IRELAND; 

BARREIROS, 2009, p. 6). Portanto, 

A inclusão rompe com os paradigmas que sustentam o 
conservadorismo das escolas, contestando os sistemas educacionais 
em seus fundamentos. Ela questiona a fixação de modelos ideais, a 
normalização de perfis específicos de alunos e a seleção dos eleitos 
para frequentar as escolas, produzindo, com isso, identidades e 
diferenças, inserção e/ou exclusão (ROPOLI, 2010, p.7). 

A Educação Inclusiva exige que compreendamos cada estudante como um 

sujeito complexo, que tem características, interesses, capacidades e necessidades de 

aprendizagem únicas. Reconhece o direito fundamental à Educação e à oportunidade 

de aprender de cada estudante. Dessa forma, espaços educativos, implementados 

com base nessas diversas características, centrados nas especificidades do indivíduo, 

aproximam-se de uma orientação inclusiva na perspetiva da Educação 

(UNESCO,1994). 

Com isso, entendemos que, para uma Educação Inclusiva, se faz necessário 

um olhar social, pois, para atender as necessidades educacionais de todos3, é preciso 

compreender as especificidades de cada pessoa e os contextos nos quais está 

inserida. No entanto, atender esses pressupostos da Educação Inclusiva ainda tem 

sido um desafio (FÁVERO et al., p. 74, 2009). 

O ideal seríamos ter uma sociedade na qual a temática da inclusão não fosse 

pautada, uma vez que a inclusão está ligada à exclusão. Não precisaríamos falar de 

inclusão se não houvesse os excluídos, “já que só pode ser incluído quem é ou está 

 
3 Utilizaremos as palavras no masculino para estarmos de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa. No 

entanto, acreditamos que tal flexão de gênero não abrange a diversidade e heterogeneidade das identificações 

humanas. Reconhecemos a relevância das reivindicações de igualdade de gênero na Ciência, na Escola e em toda 

as relações estabelecidas na sociedade. 
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apartado. O termo serve de bandeira globalizada para grupos ditos minoritários” 

(COELHO, 2015, p. 62). Portanto, se temos, ainda, que pautar a inclusão, é porque 

tem havido exclusão desses grupos minoritários e, considerando este trabalho, 

consideramos que os estudantes com altas habilidades/superdotação também fazem 

parte desses grupos (VIRGOLIM, 2021). Por isso, nossa pergunta de pesquisa é: 

quais negligências eu narrei, em meus diários pessoais, escritos na minha 

adolescência, sobre meu processo de inclusão escolar? 

Neste trabalho, empenhamo-nos por identificar negligências, porque “a 

pesquisa científica na área de Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) tem se 

focado na compreensão de diferentes aspectos da identificação e atendimento de 

crianças e adolescentes” (PEREZ, 2008, p. 8). Portanto, é importante investigar o 

que pode acontecer, quando essa pessoa que tem AH/SD não é identificada na 

escola e não recebe os Atendimentos Educacionais Especializados aos quais tem 

direito garantido pela Constituição Federal (BRASIL, 1988); pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996); pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990) e pela Política Nacional de Educação Especial na 

Perspetiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), para citar legislações que se 

faziam presentes, quando eu estava na Educação Básica, o que foi de 1997 a 2011. 

Entendemos ser um estudo diferenciado, marcado pela ousadia, por eu me 

propor a investigar narrativas que eu mesma produzi, quando menina e adolescente, 

estudante da Educação Básica. Nesta jornada de investigação, construo sentidos 

sobre minha própria história, com vistas a ser uma Pedagoga comprometida com 

minha condição de existência e, também, com a diversidade que compõe o tecido 

social da escola. Por isso, esta pesquisa adota uma abordagem autobiográfica: falo 

de mim para mim e para você e para tantos outros que vão lê-la!  

Estou certa de que essa pesquisa irá contribuir com o meu processo 

formativo, pois “através da abordagem biográfica o sujeito produz um conhecimento 

sobre si, sobre os outros e o cotidiano, revelando-se através da subjetividade, da 

singularidade, das experiências e dos saberes” (SOUZA, 2007, p. 69). 

Essa escolha é, também, inspirada em trabalhos acadêmicos que se 

fundamentaram em narrativas das próprias pesquisadoras sobre suas próprias 

vidas. Pesquisadoras que, como eu, sofreram negligências diferenciadas em suas 

trajetórias e fizeram de suas histórias objetos de investigação sobre a exclusão 

escolar na escola e na universidade (SANTOS, 2021; SILVEIRA, 2020). 
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Academicamente, a relevância dessa pesquisa se centra nos seguintes 

aspectos: i) estudantes com altas habilidades/superdotação são público-alvo da 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), mas as 

pesquisas científicas, como as de Oliveira, Rodrigues e Capellini (2020), de 

Capellini, Arantes-Brero e Oliveira (2020), de Arantes-Brero e Cupertino (2018),  e 

de Virgolim (2014; 2021), têm demonstrado que nem sempre esses estudantes 

estão tendo acesso a todos os direitos que possuem, a partir da legislação brasileira 

(BRASIL, 1988; 1990; 1996; 2008; 2009; 2014) e ii) colaborar com os avanços da 

inclusão escolar de estudantes com AH/SD. 

 

2. REFERENCIAL TÉORICO 

2.1 ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO (AH/SD) E AS 

POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) são aqueles que 

apresentam “potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, combinadas ou 

isoladas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também 

apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização 

de tarefas em áreas de seu interesse” (BRASIL, 2008, p.15). 

 Esta definição é um aprimoramento da definição da Política Nacional de 

Educação Especial (BRASIL, 1994), na qual não se considerava o envolvimento com 

a tarefa: 

notável desempenho e/ou elevada potencialidade em qualquer dos 
seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual 
superior, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou 
produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes 
visuais, artes dramáticas e música e capacidade psicomotora 
(BRASIL, 1995, p. 17). 

A atual definição das AH/SD é derivada da Teoria dos Três Anéis de Renzulli 

(2004). Para este autor, as AH/SD devem ser compreendidas como um 

comportamento superdotado que resulta do enlace de três componentes: habilidades 

acima da média; comprometimento com a tarefa e criatividade.  

A figura 1 traz uma representação dessa teorização. Nela, podemos perceber 

que o comportamento superdotado implica um conjunto de componentes que 

interagem e não somente a inteligência, como se pensava no início do século XX 

(VIRGOLIM, 2014; LOPES; GIL, 2016).  
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Figura 1: representação gráfica da Teoria dos Três Anéis de Renzulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Virgolim (2014, p. 584). 

 

Com isso, temos que uma pessoa com AH/SD pode apresentar 

comportamentos superdotados em um momento da vida e não apresentar em outros, 

devido a contextos pessoais e ambientais. Por esse motivo, Oliveira, Rodrigues e 

Capellini (2020, p. 2), fundamentadas em Renzulli, são categóricas ao afirmar que “o 

ambiente educacional formal em que a criança foi exposta é determinante para a 

manifestação e o desenvolvimento da AH/SD”. 

No entanto, o grande problema, segundo as autoras, é que “embora pessoas 

com AH/SD estejam inseridas no público-alvo da Educação Especial, elas não 

recebem atenção das políticas governamentais para a educação e com pouca 

frequência da comunidade acadêmica” (p. 3). 

Sobre essa exclusão de estudantes com AH/SD na escola e na universidade, 

Azevedo (2008), Oliveira, Rodrigues e Capellini (2020) e Vigolim (2014; 2021) 

concordam que ela começa com a não identificação do estudante e segue com a 

transgressão do direito dessa pessoa, seja criança, adolescente ou adulto, de ter suas 

habilidades desenvolvidas em programas educacionais que consideram suas 

características e necessidades específicas. 

Para Renzulli (2004, p. 85), a ideia é de que “os candidatos ao atendimento 

especial não precisam manifestar todos os três grupamentos, mas apenas serem 

identificados como capazes de desenvolver essas características". Novamente, a 
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ideia é de que o comportamento superdotado pode ser desenvolvido na medida em 

que a pessoa vive experiências de enriquecimento e de possibilidades expressivas. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) supõe que 5% da população geral 

possuem Altas Habilidades/Superdotação do tipo acadêmico (FUNDAÇÃO 

CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2016). Segundo Renzulli (2014), a 

superdotação do tipo acadêmica é “aquela medida por testes de inteligência e/ou 

habilidades cognitivas” (p.231). Além dessa, há a superdotação criativo-produtiva, que 

é mais difícil de se identificar, porque se refere ao “desenvolvimento de pensamentos, 

soluções, materiais e produtos originais, propositadamente desenvolvidos para 

impactar uma ou mais audiências” (p. 231). Esse tipo de comportamento pode “estar 

presente em qualquer das atividades humanas. Nesse tipo de superdotação, a pessoa 

é levada a utilizar seu pensamento para produzir novas ideias, passando de simples 

consumidor para produtor de conhecimento” (OLIVEIRA; RODRIGUES; CAPELLINI, 

2020, p. 2). 

Devido a essa dificuldade de identificação, as pessoas que têm superdotação 

do tipo criativo-produtiva são excluídas da estatística. Isso deturpa o correto número 

de pessoas com AH/SD no mundo e demonstra falhas nas políticas públicas mundiais 

de identificação da pessoa com superdotação criativo-produtiva. 

No Brasil, o Censo Escolar de 2020 (BRASIL, 2020) nos mostra que há 24.424 

alunos com AH/SD matriculados na Educação Especial. O mesmo Censo traz que há 

47,3 milhões de matrículas na educação Básica do Brasil. Portanto, o esperado é que 

tivéssemos pelo menos 2,3 milhões de estudantes com AH/SD matriculados na rede 

de ensino, mas não é o que tem acontecido. 

A grande distância entre o número de estudantes identificados e o número 

esperado nos faz crer que ainda existem muitos estudantes sendo negligenciados e 

sem acesso ao ensino especializado por falta de identificação. O que pudemos 

perceber, pelas pesquisas estudadas para esta investigação, é que a identificação 

tem sido um grande desafio para a inclusão de estudantes com AH/SD (OLIVEIRA et 

al., 2020). Por isso, precisamos avançar tanto na identificação desses estudantes 

como nos serviços que permitem sua inclusão. 

Segundo Fleith (2007), é garantido ao estudante com AH/SD não só sua 

identificação como também programas de atendimento que podem ser: “agrupamento, 

aceleração e enriquecimento” (SABATELLA; CUPERTINO, 2007, p. 70), além do 

próprio Atendimento Educacional Especializado – AEE, em salas de recursos ou sala 
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de aula regular. (BRASIL, 2008). 

Essa temática que trata a inclusão de estudantes com AH/SD na escola será 

apresentada na próxima seção deste trabalho. 

 

2.2 A INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM AH/SD NA ESCOLA: DOS PROGRAMAS 

NACIONAIS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DO 

DISTRITO FEDERAL  

O processo de inclusão de estudantes com AH/SD se baseia na premissa de 

que cada pessoa é única, logo as habilidades se manifestam e articulam de forma 

individual para cada sujeito. Sendo assim, não seria possível uma fórmula única para 

um processo eficaz de inclusão. O que temos, então, “são modelos que se comportam 

como propostas e sugestões que ficam abertas ao diálogo e trocas de experiências” 

(SÃO PAULO, p. 44, 2008). Nas palavras de Sabatella e Cupertino (2007),  

é necessário assinalar, entretanto, que as alternativas não são 
modalidades conflitantes que devam ser adotados com exclusividade, 
pois há entre eles pontos comuns e entrelaçamentos. A divisão 
apresentada é didática, pois na descrição do funcionamento dos 
diferentes programas, a inter-relação das abordagens pode ser 
observada. Cada alternativa atende a diferentes necessidades e, na 
prática, todas são utilizadas, uma vez que a aceleração, por exemplo, 
conduzida de forma adequada, tende a ser um enriquecimento, ao 
passo que um programa mais amplo e flexível, levado a efeito de forma 
apropriada, também ocasionará uma aceleração (p.70). 

A inclusão dos estudantes com AH/SD se inicia com a identificação. 

Identificação é um processo de investigação para se conhecer a pessoa do estudante. 

Por isso, é tão importante que o professor esteja na equipe multidisciplinar (FLEITH, 

2007) que faz essa identificação. Ele passa muitas horas com o estudante e tem 

informações preciosas que podem ajudar a equipe na identificação de seus interesses 

e, também, de suas necessidades específicas. 

Zargo e Suhr (2020) explicam que diferentemente do diagnóstico médico, em 

que o objetivo é rotular e encaixar o indivíduo em uma lista de sintomas, a identificação 

observa a pessoa, buscando saber quem é, onde estão, quais suas necessidades e 

características e, assim, identificar o que as instituições de ensino podem fazer por 

ela. 

 Após a identificação, o trabalho da equipe escolar deve ser ofertar um 

ambiente de aprendizagem enriquecedor e que atenda as necessidades específicas 
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do indivíduo. “As estratégias de atendimento ao aluno com AH/SD devem estar em 

consonância com o contexto educacional ao qual o sujeito está inserido” (SANTA 

CATARINA, 2016, p.16). Além disso, devemos nos atentar à complexidade do 

processo, pois as “possibilidades de combinação de fatores são inúmeras, levando-

se em consideração a multiplicidade de aptidões e talentos, as variações na amplitude 

das altas habilidades e as diferenças de nível socioeconômico e cultural” 

(SABATELLA; CUPERTINO, 2007, p.69).  

“Nos programas de atendimento aos alunos com altas 

habilidades/superdotação, as principais modalidades utilizadas são apresentadas sob 

uma nomenclatura geral – agrupamento, aceleração e enriquecimento” (SABATELLA; 

CUPERTINO, 2007, p. 70). As autoras continuam, ressaltando que essas 

modalidades não são excludentes, ou seja, uma não anula ou exclui a outra, pelo 

contrário, uma complementa a outra, a inter-relação está presente entre elas. Sendo 

assim, acreditamos que “essa nomenclatura […] esconde as sutilezas que precisam 

ser consideradas a cada implantação” (SÃO PAULO, 2008, p.46). 

 

2.2.1 AGRUPAMENTO 

O agrupamento é a aproximação de estudante com nível de habilidade ou 

desempenho parecidos. (SANTA CATARINA, 2016). O agrupamento pode ocorrer 

dentro da sala de aula regular em aulas específicas ou em centros específicos e pode 

ser parcial, temporal e flexível (SABATELLA; CUPERTINO, 2007).  

“As questões levantadas com relação a esse método são frequentemente 

associadas ao elitismo e ao isolamento, principalmente quando os alunos são 

atendidos em classes especiais” (SABATELLA; CUPERTINO, 2007, p. 71). Por outro 

lado, o estudante pode se sentir deslocado quando, por exemplo, é a única criança a 

saber as respostas do docente de forma rápida (SABATELLA; CUPERTINO, 2007).  

Portanto, acreditamos que a delicadeza e sutileza devam acompanhar a 

escolha e aplicação desse método, pois o uso ou não dele pode acarretar em 

experiências negativas para o estudante. 

Pensando nisso, Sabatella e Cupertino (2007, p.27) traz o resumo de algumas 

recomendações para o uso desse método, são eles: 

• Reconhecer as amplas diferenças individuais e a 
heterogeneidade do grupo, incluindo sempre alguma instrução 
individualizada; 
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• Evitar a completa segregação, dando oportunidade aos 
alunos para uma convivência escolar com outros de diferentes 
habilidades; 

• Selecionar professores bem qualificados, que devem estar 
constantemente atualizados quanto às pesquisas, formas de 
avaliação e propostas curriculares específicas para esses 
alunos; 

• Encorajar o desenvolvimento em várias áreas, além da 
intelectual; 

• Manter a comunicação tanto entre os diversos professores, 
como entre professores e pais. 

 
Além disso, é importante também  

discriminar, por parte de todos os envolvidos, diferenças de 
superioridade, isto é, devem ser tomadas as medidas 
necessárias para que na classe não se crie a ideia de que os 
alunos com altas habilidades foram agrupados por serem 
considerados superiores aos demais (SABATELLA; 
CUPERTINO, 2007, p. 72). 

 

2.2.2 FLEXIBILIZAÇÃO/ACELERAÇÃO 

Acelerar significa “cumprir o programa escolar em menor tempo, o que pode 

ser efetivado com o avanço do aluno para uma série mais adiantada” (SANTA 

CATARINA, 2016, p.31). Esse método pode acontecer quando o estudante entra na 

escola com a idade menor que o esperado ou quando conclui os estudos de uma 

determinada etapa em um tempo menor que o previsto. (SABATELLA; CUPERTINO, 

2007). 

A “aceleração pode ser traduzida em várias práticas, que variam de saltar 

séries até a flexibilização do currículo para que etapas possam ser cumpridas em 

tempo menor que o estabelecido” (SABATELLA; CUPERTINO, 2007, p. 73). “Existem 

18 tipos de aceleração de estudos previstos na LDB e nos documentos legais dela 

decorrentes” (SANTA CATARINA, 2016, p. 31). A figura 2 apresenta o detalhamento 

dos tipos de acelebração possíveis. 

 

Figura 2: 18 tipos de aceleração e as leis que os amparam 
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Fonte: Santa Catarina (2016, p. 32) 

 

Sabatella e Cupertino (2007) alertam para um cuidado que devemos ter ao 

acelerar o estudante e não cair no mito de que o desenvolvimento de pessoas com 

AH/SD acontece de forma uniforme. As habilidades intelectuais, motoras e emocionais 

são desenvolvidas independentemente uma das outras, ou seja, o indivíduo pode ter 

a habilidade intelectual mais desenvolvida que a emocional. Dessa forma, para 

acelerar um estudante é preciso “avaliar, além do conhecimento acadêmico e da 

capacidade intelectual, aspectos como o desenvolvimento emocional e a maturidade, 

e mesmo o crescimento físico, para não criar incompatibilidades muito gritantes” 

(SABATELLA; CUPERTINO, 2007, p. 74). 

 

2.2.3 ENRIQUECIMENTO 

“O enriquecimento consiste em solicitar ao aluno o desenvolvimento de projetos 

originais em determinadas áreas de conhecimento” (SANTA CATARINA, 2016, p. 32). 

Esse método pode “oferecer mais alternativas para atender a diversidade de 
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habilidades, interesses e estilos, porque podem ser organizadas de acordo com a 

especificidade de cada caso” (SABATELLA; CUPERTINO, 2007, p. 74).  

Apesar do enriquecimento trazer inúmeros benefícios para o estudante, como 

permanecer em seu meio de convivência com colegas e sala de aula comum, esse 

método “demanda maior investimento – seja financeiro, seja de formação de 

profissionais especializados – e disponibilidade de material” (SABATELLA; 

CUPERTINO, 2007, p.74). Além disso, “é preciso um cuidadoso e gradativo 

planejamento das atividades, para evitar que se sintam sobrecarregados” 

(SABATELLA; CUPERTINO, 2007, p. 75). 

Sobre o enriquecimento, Sabatella e Cupertino (2007) explicam que eles 

podem ser: enriquecimento dos conteúdos curriculares; enriquecimento do contexto 

de aprendizagem e enriquecimento extracurricular. 

O enriquecimento dos conteúdos curriculares é adaptar um currículo individual 

e único para o estudante. Pode acontecer inclusão, aprofundamento ou exclusão de 

conteúdos, mas sempre dentro do currículo, assim, a avaliação e objetivos são 

construídos para o estudante em questão (SABATELLA; CUPERTINO, 2007).  

O enriquecimento do contexto de aprendizagem diz respeito à flexibilização de 

variadas combinações de atendimentos que permitem o encaminhamento e 

acolhimento de qualquer indivíduo que precise de atendimento especializado. Além 

disso, ele deve estar andando de mãos dadas com o contexto social e conhecimentos 

prévios (SABATELLA; CUPERTINO, 2007).  Para as autoras, “entre as opções para 

o enriquecimento dos contextos de aprendizagem, estão a diversificação curricular, 

os contextos enriquecidos e os contextos enriquecidos combinados com 

agrupamentos flexíveis” (SABATELLA; CUPERTINO, 2007, p. 75). 

O conhecimento extracurricular pode ser dividido em duas vertentes: os 

programas de desenvolvimento pessoal e os programas com mentores. (SABATELLA; 

CUPERTINO, 2007). O primeiro busca desenvolver, em pequenos grupos, habilidades 

interpessoais, reflexão e envolvimento com o conhecimento. O segundo, é mais 

individualizado e com foco em talentos específicos (SABATELLA; CUPERTINO, 

2007). 

 

2.3 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DO DISTRITO 

FEDERAL  
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No Distrito Federal, o Atendimento Educacional Especializado para estudantes 

com AH/SD é feito nas salas de recursos. A Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal -SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2010) qualifica as Salas de Recursos 

para Altas Habilidades (SRAH) como uma sala de recurso específica, porque ela é 

destinada ao enriquecimento curricular para estudantes com AH/SD ou dupla 

excepcionalidade (SILVA; CAIXETA; GAUCHE, no prelo). 

A SRAH é responsável, juntamente com a sala de aula comum, pela 

identificação do estudante com AH/SD. Na verdade, na SEEDF, qualquer pessoa 

pode indicar um estudante para identificação de AH/SD, ou seja, pode ser o professor, 

algum familiar ou ele mesmo.  

A indicação é feita por meio do preenchimento de uma ficha que pode ser 

acessada em: 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/4_ficha%20de%20indicacao_a

h_sd.pdf. Essa ficha preenchida segue para a SRAH, onde os profissionais da sala 

vão dar encaminhamento ao processo de identificação, que inclui muitas horas de 

observação na sala de recursos e, também, na sala de aula comum e a aplicação de 

um conjunto de instrumentos pedagógicos. Por isso, o processo de identificação inclui, 

no mínimo, um profissional da Psicologia e um profissional da Pedagogia, quando são 

estudantes da Educação Infantil até o Ensino Fundamental anos iniciais ou um 

profissional especialista da SRAH. 

 A identificação, além de garantir o direito do estudante com AH/SD, aos 

atendimentos especializados a que tem direito, congrega informações que os 

docentes da sala comum podem utilizar para implementar estratégias de ensino que 

valorizem suas altas habilidades ao mesmo tempo em que pode contribuir para a 

superação de alguma dificuldade, caso haja.  

 Nesse contexto da identificação, a escola assume o foco de análise e o 

docente pode observar e conhecer as diferentes estratégias, interesses e motivações, 

conhecimentos e estilos de aprendizagem que alguns estudantes se apropriam e 

desenvolvem (DELPRETTO; ZARDO, 2010). 

 

2.4 A INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM AH/SD NA ESCOLA: E QUANDO A 

LEI NÃO SE CUMPRE?! 

A seção anterior demonstrou que há, teórica e legalmente, diversas 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/4_ficha%20de%20indicacao_ah_sd.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/4_ficha%20de%20indicacao_ah_sd.pdf
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possibilidades de promoção da inclusão dos estudantes com AH/SD na escola. No 

entanto, a pergunta que nos fazemos é: e quando a lei não se cumpre, o que acontece 

com esse estudante?! 

Segundo Virgolim (2014; 2021) e Oliveira et al. (2020), a invisibilidade do 

estudante com AH/SD pode gerar diferentes consequências, tais como ser excluído 

do contexto escolar, não aparecer nos censos escolares, não receber o atendimento 

educacional especializado e, mais grave, não ter as suas necessidades sociais e 

afetivas atendidas adequadamente. Em outras palavras, podemos sistematizar, 

observando as leis Brasil (1996; 2008) e os resultados das pesquisas tais como 

Virgolim (2014; 2021), Oliveira et al. (2020), as negligências em: 

• não identificação da pessoa como alguém que tem AH/SD; 

• falta de orientação à família para acolher, encaminhar/exigir e acompanhar 

os atendimentos especializados para estudantes com AH/SD; 

• privação do acesso do estudante com AH/SD ao Atendimento Educacional 

Especializado, no caso do Distrito Federal, inclusive, em sala de recursos 

específica; 

• invisibilidade na turma, na escola e no censo escolar, impactando políticas 

públicas relacionadas à inclusão de estudantes com AH/SD na Educação 

Básica e até Superior. 

Concordamos com Virgolim (2021), quando argumenta ser extremamente 

importante consolidar os direitos relacionados ao estudante com AH/SD. Muniz (2021) 

concorda, explicando que o estudante com AH/SD não vai desenvolver seu talento 

sozinho, ainda que a superdotação seja na área acadêmica. É preciso intervenções 

que valorizem os interesses ou, para além disso, gerem interesses. 

Para isso, é necessário desmitificar as crenças acerca das pessoas com AH/SD 

na sociedade e capacitar profissionais da educação bem como familiares para 

começarmos a pensar em tirar essas pessoas na invisibilidade. Isso implica o combate 

dos mitos socialmente construídos sobre as pessoas com AH/SD, dentre os quais 

destacamos: i) são inteligentes em tudo; ii) a superdotação acontece, exclusivamente, 

quando a pessoa tem elevado potencial intelectual; iii) variáveis externas não 

interferem na expressão do comportamento talentoso, para citar alguns (PÉREZ, 

2017). 

 
3. OBJETIVO 
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O objetivo dessa pesquisa foi identificar significados de negligência construídos 

por mim em narrativas registradas em três diários pessoais, feitos quando eu era 

adolescente e estudante da Educação Básica, sobre meu processo de inclusão 

escolar. 

Neste contexto, associo negligência a qualquer narrativa de evento, percepção 

e sentimento que indica falta de aplicação da legislação relacionada à Educação 

Inclusiva ao meu caso, como estudante com AH/SD. Além disso, levaremos em 

consideração a argumentação da professora Ângela Virgolim (2021) na qual a 

negligência escolar está além da não identificação para garantia dos direitos 

educacionais, mas também quando o estudante sofre humilhações e são excluídos do 

processo de ensino; quando a criança ou adolescente não tem voz no seu processo 

de aprendizagem e quando as necessidades socioemocionais não são acolhidas e 

supridas.  

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia adequada para investigar fenômenos que buscam entender 

significados é a qualitativa. Trata-se de um enfoque metodológico que tem seus 

pressupostos fincados na certeza de que os fenômenos humanos são essencialmente 

sociais, implicados na cultura e, portanto, a investigação deles requer compromisso 

com o contexto, com a pessoa e, também, com a flexibilidade das trajetórias 

investigativas (YIN, 2016). 

Dentre os diferentes delineamentos de pesquisas com enfoque qualitativo, 

elegemos a pesquisa narrativa (YIN, 2016). Esta pesquisa se pauta em técnicas que 

produzem narrativas ou no estudo de narrativas já realizadas, como é o caso da nossa 

pesquisa. 

Aprendemos a narrar, desde crianças, ouvindo histórias ou tendo acesso a elas 

por diferentes linguagens, seja: braille, Libras ou outras linguagens, materiais e 

oportunidades sociais, por exemplo, na escola, na família etc. Narrar é uma 

capacidade humana que contribui para a organização da vida. Queiroz (1981, p. 19) 

diz que narração é “o relato do narrador sobre a sua existência através do tempo, 

tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que 

adquiriu”. 

Nesta pesquisa, privilegiamos as narrativas autobiográficas, que são aquelas 
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nas quais a pessoa conta a sua própria história, narra suas próprias experiências. 

Segundo Bondía (2002, p. 21), "a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, 

o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca". Ou, nas 

palavras de Delory-Momberger (2012, p.21), investigar as narrativas de si significa  

explorar os processos de construção do sujeito no seio do espaço 
social; mostrar como os indivíduos dão uma forma a suas 
experiências, como dão significado às situações e aos eventos de sua 
existência, como agem e se constroem nos seus contextos histórico, 
social, cultural e político. 

Em nossa pesquisa, investigamos narrativas registradas em diários pessoais. 

Mais especificamente, diários íntimos, que são definidos por Pimentel (2011, p. 5) 

como: “registro de experiências pessoais e observações passadas, identificando como 

um documento pessoal, em que o sujeito que escreve inclui interpretações, opiniões, 

sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea de escrita, com a intenção 

de falar para si mesmo”. 

Em síntese, esta pesquisa se trata de uma pesquisa narrativa que deseja 

compreender a singularidade, os contextos únicos, capazes de revelar experiências 

individuais, que têm interface com a história dos grupos sociais com os quais 

convivemos (SOUZA, 2007). 

O corpus de análise deste trabalho serão experiências, ou seja, episódios 

vividos, extraídas/os de minhas narrativas autobiográficas registradas em três diários 

feitos por mim durante a adolescência, entre os anos de 2007, 2008 e 2010. 

Lembrando que, para Oliveira (2011), o diário é um produtor de afetos. 

Para fazer a seleção dos episódios/experiências, eu optei por me inspirar no 

método usado por Silva (2021). Ela, também, investigou seus próprios diários. A 

diferença é que ela investigou diários de aula e eu estou investigando diários íntimos.  

O método usado por Silva (2021) consiste em escolher trechos do diário, que 

marcaram a trajetória de vida no passado e, também, no presente. Ou seja, são 

episódios que podemos classificar como experiências: o que me toca, o que me 

acontece (BONDÍA, 2002) ou que produzem afeto (OLIVEIRA, 2011). 

Em seguida a essa escolha do trecho, a autora fez uma contextualização de 

cada episódio. Eu vou nomear essa descrição de cada experiência de relato de 

memória, ou seja, vou contextualizar os trechos com lembranças que me veem à 

mente e que despertam minha emoção e afeto no ato da leitura dos diários.  

Com isso, o corpus de análise desse trabalho foi composto pelas narrativas dos 
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episódios, das experiências extraídos/as do diário e dos relatos de memória. No 

entanto, é preciso destacar que, como se trata de uma pesquisa sobre significados de 

negligência, esse será o critério para inserção do trecho no corpus de análise. Nesse 

contexto, vamos entender negligência como toda situação que significa o não 

cumprimento da legislação quanto à minha inclusão como estudante com Altas 

Habilidades/Superdotação na escola. Ou, ainda, como explica Virgolim (2021), toda 

experiência de humilhação. 

Para analisar os episódios/experiências escolhidos/as para compor a amostra 

desse trabalho, eu: 

1. Li com atenção todas as páginas de todos os diários; 

2. Marquei aquelas páginas cujas narrativas faziam menção aos critérios de 

inclusão daquele episódio/experiência na amostra desse trabalho; 

3. Reli os trechos escolhidos para saber se poderia agrupar sentidos 

encontrados em diferentes diários de um mesmo grupo; 

4. Organizei eixos de sentidos que contemplam a minha experiência de 

negligência durante minha vida escolar, a partir dos registos nos diários; 

5. Por fim, eu organizei um mapa de significados com os eixos. 

 

A descrição desses procedimentos me aproxima da técnica de análise 

temática, defendida por Souza (2019). No entanto, explicamos que se trata de uma 

aproximação e não de uma utilização em 100% da técnica. Por exemplo, optamos por 

fazer um quadro de análise, ao invés de um mapa de significados, como recomenda 

a técnica. 

Após a aplicação desses procedimentos, tivemos, como corpus de análise 

deste trabalho, 10 episódios/experiências registradas em narrativas em três diários 

feitos por mim durante a adolescência nos anos de 2007, 2008 e 2010. Somando 

todas as páginas dos diários, temos um total de 611 páginas. 

Para analisar esses diários, eu optei por dividir em dois eixos temáticos, 

considerando os significados interpretados das narrativas escolhidas. Nessa 

organização, houve, também, uma preocupação de colocar os episódios/experiências 

narrados/as em ordem cronológica para que pudesse investigar se as queixas feitas 

por mim se repetiram em alguns dos anos. A seguir, apresentamos os eixos: Eixo 

temático 1: Amigas, cadê vocês?; Eixo temático 2: Me deem a capa da invisibilidade, 

por favor! 
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Na próxima seção, apresentamos o mapa de significado, considerando o 

conjunto dos eixos e suas interfaces. Antes, porém, vamos apresentar cada eixo, 

considerando trechos do diário; relatos de memória; imagem das páginas do diário, 

sem a identificação de nomes de pessoas e/ou escolas. Tomei o cuidado de colocar 

tarjas em nomes de instituições e pessoas, para preservar a identidade delas. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. EIXO TEMÁTICO 1: AMIGAS, CADÊ VOCÊS? 

Nessa temática, separei narrativas nas quais há relatos de solidão, dificuldade 

de estabelecer vínculos afetivos e as tentativas de me sentir pertencente a um grupo. 

  
Trecho 1 

Iiiiiiiiiiiiii eu estou triste mas estou feliz. Feliz pela família que eu tenho 
e triste por que não tenho amigos nem amigas. Queria fazer uma festa 
aki em casa po só com meus amigos mas não tenho se eu fosse 
chamar seria (nome) e (nome). A tô cansada! Boa noite! [Autora, 16 
jan. 2007] (ver figura 3). 

 
Relatos de Memória 

Como escrevi, em meu memorial, o meu aniversário é uma data muito 

importante para mim. Naquele ano, eu faria 13 anos e me lembro de ser uma idade 

em que queria me ver na realidade dos filmes e séries que assistia na tv. Queria uma 

festinha em casa, com música, dança e depois todas as amigas dormirem na festinha 

de pijama. Mas, eu não tinha aquelas amigas como na TV. Sabe, fazer as unhas 

juntas, uma arrumar o cabelo da outra, deitarem no chão e ouvir músicas juntas. Minha 

adolescência foi marcada com esse sonho! 

Em janeiro, as aulas ainda não haviam começado; então, eu sentia uma 

angústia de não saber se algum colega de turma iria ao meu aniversário, e, mesmo 

se fosse, não era o que eu queria, não queria colegas de turma, queria AS amigas. 

Guardo a sensação não de pensar nos amigos e amigas que queria que estivessem 

comigo nessa data, mas sim de pensar em quem iria ao meu aniversário, caso eu 

chamasse.  

E assim foi feito: fiz a festinha nesse ano com pessoas que eu pensei que iriam 

na minha festa. Hoje, vejo as fotos e vejo que realmente são pessoas que eu não 

tenho vínculo de afetividade e amizade. 
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Figura 3: Página de diário – 16 fev. 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Acervo pessoal da Autora 

 

Trecho 2 

Início das aulas 
Foi ótimo com algumas exeções eu não queria ficar no gruo da 
(nome) ela é legal mas o grupo dela não faz meu tipo. Eu queria 
ficar tanto no grupo da (nome) com a (nome). Eu vou implorar a 
meu querido protetor que me de sorte e toque o coração delas 
para que eu consiga ser que elas sejam minhas amigas. Vou 
escrever uma cata p/ ela tomare que dê serto. A vi um menino 
simpático lá se rolar te aviso. Boa Noite tenho que ir a escola 
amanhã de manhã. [Autora, 01 fev. 2007] (ver figura 4). 
 

Relatos de Memória 

É impossível ler essa página sem sentir um pouco da tristeza que sentia na 

época. Eu me lembro de ficar em um grupo de meninas que era o oposto de mim, e 

eu não me sentia pertencente a esse grupo. Eram 3 meninas e eu.  

Eu lembro de comprarem os cadernos combinando, mas ninguém me avisou e 

o meu caderno era diferente, e isso era sempre motivo para me excluir do grupo. Se 

a professora pedia um grupo de três, para realização de trabalhos, por exemplo, eu 

ficava de fora, pois eu não tinha o caderno como o delas.   

A vontade de pertencer ao outro grupo era por achar que eu tinha mais 

afinidade com elas. Eu as via sentadas no corredor durante o intervalo, e elas riam, 

uma deitava no colo da outra, as duas tinham cadernos diferentes e estavam sempre 
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rindo e lendo revistas de temas adolescentes juntas. Eu queria muito fazer parte 

daquilo! Essa vontade não nasceu nesse ano! No ano anterior, eu fiz um trabalho de 

grupo com elas e foi quando as conheci e tentei ser amiga delas. Eu não sabia como 

fazer isso, eu me lembro de sempre tentar fazer trabalho com elas, de sentar perto 

delas na sala de aula e tentar conversar. Não lembro muito bem do motivo pelo qual 

não deu certo.  

Mas, o objetivo do ano em questão era ser amiga delas. 

 

Figura 4: Página de diário – 01 fev. 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo pessoal da Autora 

 
Trechos 3 e 4 

Entreguei a carta para a (nome) ela não falou nada mas tudo indica 
que vamos ser boas amigas… Eu fiquei a manhã todinha sosinha, até 
chorei mas é a vida eu vou conseguir, com fé em Deus.Boa Noite! 
[Autora, 02 fev. 2007] (ver figura 5). 

Minha (nome) está doida! Não consegui nada com a (nome)! Ela me 
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esculachou para krai! É vou continuar tentando! Sosinha. Boa 
Noite.[Autora, 04 fev. 2007] (ver figura 6). 

Relatos de Memória 

Mais uma vez, a tristeza invade meu peito. Como queria pegar aquela Ida no 

colo, abraçá-la e dizer que, 7 anos depois, ela encontraria amigos que estariam com 

ela nos momentos de alegrias e tristezas.  

A carta dizia que eu queria ser amiga delas, que poderíamos andar juntas na 

escola, ir uma para a casa da outra e que ia ser muito legal. Falava que eu tinha 

revistas e que poderíamos ler juntas. Dizia, também, que eu estava sozinha e que 

queria muito ter amigas na escola. 

Eu me lembro do frio na barriga, da vergonha e do medo da rejeição ao entregar 

a carta. Eu queria muito ter amigas na escola, pois acreditava que ter amigas seria 

um bom motivo para gostar de ir à escola. Quando decidi entregar a carta, decidi que 

não ficaria mais no grupo anterior, no qual eu era sempre excluída. Por isso, passei o 

dia sozinha. 

Era dia de Educação Física, e eu não gostava, justamente, por ter que formar 

equipes e eu sempre ficava na equipe dos rejeitados, aqueles que ninguém escolhe. 

Então, eu pedia ao professor para não fazer as aulas, já que eu treinava karatê e 

competia em campeonatos. Na maioria das vezes, ele me liberava para ficar só 

assistindo. 

Nesse dia, eu me escondi. Fiquei sentada em um corredor escondido e, 

sozinha, chorei muito. Lembro-me da solidão e de pensar que eu poderia ficar ali até 

o fim da manhã e que ninguém sentiria minha falta. E assim eu fiz. Fiquei até o período 

das aulas acabarem e, realmente, ninguém sentiu minha falta. Depois que tocou a 

sirene, indicando o fim da manhã, esperei um pouco e fui para a sala pegar meus 

materiais. Nem mesmo os professores notaram a minha ausência. 

O dia seguinte foi parecido. Estava com vergonha e não queria olhar para a 

possível amiga. Então, eu me escondi novamente. Dessa vez, no banheiro, fiquei lá 

até a hora do intervalo. Depois do intervalo, voltei para a sala, pois era aula de um 

professor que eu gostava, e acho que ele seria o único dos docentes que sentiria a 

minha falta. 

Pensei que não poderia viver nessa agonia e, no dia seguinte, 04/02/07, fui 

falar com a menina. Na troca de professores, perguntei o que achou da carta e se ela 

aceitaria. Foi então que um pedacinho de mim perdeu a luz. Ela me disse que a carta 
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era ridícula, que não éramos mais crianças para enviar cartinha, pedindo para ser 

amiga. Falou que não seríamos amigas, pois eu era muito criança, boba e esquisita.  

O professor entrou na sala e eu não conseguia mais segurar o choro. Com as 

lágrimas escorrendo, pedi para ir ao banheiro e lá fiquei. Não conseguia parar de 

chorar. E, novamente, o professor não sentiu minha falta, mesmo ficando 40 minutos 

fora da sala. 

  

Figura 5: Página de Diário – 02 fev. 2007  Figura 6: Página de Diário – 04 fev. 

2007 

                 

       Fonte: Acervo pessoal da Autora                                  Fonte: Acervo pessoal da Autora 

 

Trecho 5 

Nada de good! Só bad tô me sentindo excluída do grupo la da (nome)! 
É vou tentar ficar sosinha durante o período da aula vai ver é p/ mim 
ser feliz no (cursinho pré-vestibular). [Autora, 22 fev. 2007] (ver figura 
7). 

 

Relatos de Memória  

Esse foi uma das últimas narrações que fiz sobre amizade na escola. Decidi 

aceitar a solidão. Eu me convenci que eu não era digna de amizades na escola. O 

pré-vestibular foi reflexo da escola: permanecia sozinha. O cursinho era para uma 

prova de seleção em uma escola de ensino médio, mas estudar foi se tornando um 

fardo difícil de carregar.  

Desse momento em diante, eu assumi o papel de invisível que colocaram em 

mim. Ficava sempre sozinha. No intervalo, eu nem saia da sala de aula. E esse foi 

meu perfil por muito tempo na escola. Todos os trabalhos que conseguia, eu fazia 
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sozinha. Eu fazia! E, quando não tinha jeito, deixava de fazer o trabalho. A 7ª série foi 

marcada por muita solidão, até a volta do recesso de Julho.  

Um dia, sozinha no corredor em que me escondia na aula de Educação Física, 

aparece uma menina me perguntando o motivo do choro. O nome dela era Nicole4. 

Eu não escrevi sobre ela no diário, pois não acreditava que ela seria minha 

amiga. O sentimento de rejeição e não pertencimento grudaram em mim. Eu seguia 

dia após dia, esperando o dia em que Nicole me rejeitaria.  

Com a Nicole, vivi um pouco do meu sonho adolescente. Juntas, fomos ao 

shopping, ao parque, à casa uma da outra, jogávamos e líamos revistas juntas. 

Até o final do ano, eu estava começando a gostar de ir para escola. Nós trocávamos 

segredos e parecia que eu estava tendo uma amiga, mas eu não escrevia sobre ela.  

No final do ano letivo, eu ficava de recuperação e a Nicole também. Percebi 

que a Nicole não era como eu. Eu conseguia estudar todo o conteúdo do ano e fazer 

a prova; mas ela tinha mais dificuldade. E, quando eu me oferecia para ajudá-la, ela 

não aceitava. 

Passamos de ano e a 8ª série foi um pouco melhor. Nesse ano, a Nicole 

conheceu outra menina e não éramos só nós duas mais. O sentimento de rejeição 

chegou e acredito que eu mesma ia me afastando aos poucos. No diário de 2008, 

também não falo da Nicole, apenas um momento em que relato estar excluída e de 

não gostar da nova amiga da Nicole. Ao final do ano, nós 3 ficamos de recuperação, 

mas só eu recuperei. As duas reprovaram o ano e saíram da escola. E o sonho 

adolescente acabou após o nosso baile de formatura.  

Figura 7: Página de Diário – 22 fev. 2007 

 
4 Nome fictício. 
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Fonte: Acervo pessoal da Autora 

  

Análise do Eixo Temático 1 

O desenvolvimento da pessoa com AH/SD deve ser integral, ou seja, 

considerar o aspecto físico, cognitivo, social e emocional. Mesmo Muniz (2021) e 

Arantes-Brero (2020) argumentarem que pessoas com AH/SD apresentam 

habilidades sociais elaboradas, nem todos os estudantes apresentam esse mesmo 

desempenho, necessitando de treinamento em habilidades sociais e apoio da escola 

e da família para que aprendam a lidar com suas frustrações e com os desafios das 

interações interpessoais. 

Se o desenvolvimento humano depende dos contextos sociais, as habilidades 

sociais são capacidades que, também, precisam ser ensinadas na escola. Um dos 

objetivos da escola é proporcionar um ambiente de socialização e inserção na 

sociedade (BRASIL, 1996). Com isso, é possível que haja estudantes com AH/SD que 

sofram, caso a inteligência emocional não seja considerada e as habilidades sociais 

treinadas, caso seu talento não seja nessa área. 

As minhas narrativas parecem demonstrar que eu tenho uma característica 

nomeada sobre-excitabilidade (SE) (NEUMANN, 2018, p. 4): 

 Trata-se de uma sensibilidade mais refinada, i.e., o sistema nervoso 
responde emocionalmente aos estímulos internos e externos de modo 
mais rápido que o esperado. A sobre-excitabilidade não é uma 
habilidade, mas uma intensificação da atividade mental associada a 
modos específicos de comportamentos que auxiliam no 
desenvolvimento pessoal. Trata-se de um dos mais fundamentais 
aspectos do desenvolvimento. Ela pode se manifestar na área 
intelectual, imaginativa, sensorial, psicomotora e emocional e sua 
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manifestação amplia os talentos dos superdotados. 

Neumann (2018) explica que a SE emocional em pessoas com AH/SD se 

manifesta fortemente por meio de uma busca profunda e intensa de relacionamentos 

afetivos; insatisfação com superficialidades, principalmente em relação a vínculos 

afetivos; memória afetiva intensa; muita sensitividade e solidão, e, também, estão 

mais propícios à depressão e a crises existenciais. 

A partir dessa descrição de Neumann (2018), percebo, em mim, a presença de 

SE emocional nos trechos do eixo temático 1, pois demonstro sentimentos intensos. 

Além disso, apesar de não demonstrar profundos relacionamentos interpessoais 

percebi que  há o desejo inquietante de tê-lo (NEUMANN, 2018). Frases como “o 

grupo dela não faz meu tipo” (diário pessoal, 01 fev. 2007); “eu fiquei a manhã todinha 

sosinha, até chorei” (diário pessoal, 02 fev. 2007); e “tô me sentindo excluída” (diário 

pessoal, 22 fev. 2007) demonstram essas características abordadas por Neumann 

(2018). A autora afirma que  

O sentir-se diferente pode ser altamente frustrante porque a falta real 
ou imaginada de reconhecimento dos outros é dolorosamente sentida 
como rejeição, i.e., o sentimento de não sou amada (o), sentimento 

este que afeta diretamente a necessidade de propósito na vida (p.9). 

Pensando nessa característica de existência, a minha necessidade de 

atendimento educacional especializado se fazia necessário no que diz respeito ao 

desenvolvimento de habilidades sociais e, também, na autorregulação. Portanto, o 

Atendimento Educacional Especializado, ao qual eu tenho direito, pela legislação 

brasileira (BRASIL, 1996; 2008; 2009), precisa ser multidisciplinar. Não deve 

contemplar apenas a cognição, mas, também e, principalmente, contextos promotores 

do desenvolvimento de habilidades sociais e autorregulação. Isso requereria a 

participação, na equipe, de profissionais da Psicologia. 

Para ficar mais compreensível, definimos habilidades sociais e autorregulação. 

As habilidades sociais são entendidas como a maneira como nos relacionamos com 

as pessoas de forma saudável, ou seja, tratam-se de um conjunto de comportamentos 

específicos que favorecem a manutenção das interações interpessoais, como fruto de 

relações de reciprocidade. Na Educação, o treinamento de habilidades sociais passa, 

por exemplo, pelos temas: elogio, empatia, feedbacks, fazer pedidos, para citar alguns 

e o treinamento é feito por análise de vídeos, role playing e reflexões sobre situações 

vividas (LISBOA; DELABRIDA, 2021). 
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Sobre o treinamento de habilidades sociais para estudantes com AH/SD, 

Oliveira et al. (2020) explicam que é preciso que esse treinamento seja expandido 

para todas as pessoas da escola, para que haja a compreensão da diversidade a 

respeito às especificidades de cada pessoa. Com isso, é possível combater a situação 

de exclusão vivida por estudantes com AH/SD, como humilhações e rejeições 

(VIRGOLIM, 2021). 

Em relação às políticas de inclusão, entende-se que o 
desenvolvimento interpessoal (especificamente as habilidades de 
empatia e comportamentos pró-sociais) é componente indispensável 
desse processo inclusivo. O objetivo é melhorar a qualidade do 
relacionamento social, promovendo atitudes de compreensão e 
aceitação das diferenças por parte de colegas, professores e 
funcionários da escola. Considerando, então, a importância da 
aquisição e da manutenção desses comportamentos habilidosos, a 
escola precisa investir no desenvolvimento interpessoal dos alunos, e 
até mesmo dos professores, por estes serem mediadores de 
relacionamentos e conflitos em sala de aula (...) (OLIVEIRA et al., 
2020, p. 126). 

Por sua vez, a autoregulação é entendida como a: 

habilidade de monitorar e modular a emoção, a cognição e o 
comportamento, para atingir um objetivo e/ou adaptar às demandas 
cognitivas e sociais para situações específicas (Sroufe, 1995). Do 
controle externo passa a haver uma regulação interna, decorrente do 
processo de internalização e controle voluntário mediado pelo próprio 
indivíduo (LINHARES; MARTINS, 2015, p. 283). 

Virgolim (2021), em uma palestra na Universidade de Brasília, destacou alguns 

aspectos que ela considera como negligência escolar, são eles: 

• O corpo docente e a escola tampam os ouvidos e os olhos para as 

especificidades do estudante e, assim, o deixa à “própria sorte” 

(Apresentação oral, 2021). E, ainda, faz uma comparação com o bullying, 

que ocorre nas “barbas do professor” e ele não cumpre com o seu papel de 

adulto e de mediador de conflitos.  

• A falta que faz de trabalhar as necessidades socio emocionais dos 

estudantes na escola como recurso para a manutenção desses casos de 

negligências.  

• A supersensibilidade como um traço da pessoa com AH/SD. 

 Nessa perspectiva, encontramos, como negligência escolar, a falta de 

intervenções educacionais que contemplassem as de necessidades sociemocionais 

dos estudantes.  
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Apesar de que a LDB (1996) em vigor no ano de 2007 compreendia no artigo 

32 inciso IV “o fortalecimento da […] solidariedade humana e de tolerância recíproca 

em que se assenta a vida social.” Ainda que na época não era comum o termo 

referente a habilidades sociemocionais, entendemos que a solidariedade humana não 

se faz presente sem o desenvolvimento de tais habilidades. Afinal, como ser solidário, 

se um colega de sala de aula, chorando sozinho, passa despercebido a tantos olhos 

e ouvidos?! 

 

5.2. EIXO TEMÁTICO 2: ME DEEM A CAPA DA INVISIBILIDADE, POR FAVOR! 

 

Nessa temática, escolhi narrativas em que a vergonha, vexame e humilhação 

se fizeram presentes. Abordo momentos em que fui exposta, humilhada e a única 

vontade era ser invisível, alguns momentos parece até que consegui. Atrelado a isso, 

o sentimento de odiar a escola e querer sair a qualquer custo. 

 

Trecho 6 

Meu niver!!! Foi horrível, na minha sala cantaram parabéns.Para uma 
menina da minha sala mas não cantaram para mim! Em casa nem 
parecia meu aniversário. Boa Noite! [Autora, 14 fev. 2008] (ver figura 
8). 

 

Relatos de Memória 

Novamente a questão do aniversário. Porém, dessa vez, além de toda aquela 

angústia de ter amigos, de quem participaria, envolveu um episódio que não esqueço 

a sensação até hoje!   

Havia uma menina que mudara, naquele ano, para nossa turma. Ela fazia 

aniversário no mesmo dia que eu. Uma professora chegou e anunciou o aniversario 

dela e todos cantaram parabéns para ela. Meu coração ficou acelerado, pensei: “vão 

cantar parabéns para mim nesse ano!!” Fiquei esperando, esperando… Ninguém 

cantou. Novamente, eu me senti invisível na sala, e, dessa vez, eu realmente era. 

Eu me lembro de ir ao banheiro e chorar e pensar em dezenas de motivos para 

que ninguém lembrasse de mim. No final, concluí que era chata e feia e, por isso, 

ninguém não me via na sala de aula. Ainda assim, ficava a sensação de injustiça que 

não passava: por que a escola permitia isso? Se iria cantar parabéns para um, deveria 
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cantar para todos. É justo que as pessoas sem amigos na sala ficassem sem 

parabéns?  

 

Figura 8: Diário Pessoal – 14 fev. 2008 

                    

Fonte: Acervo pessoal da Autora 

 

Trecho 7 

Buáááááá…      

Hoje foi horrível na escola. O diretor foi na sala e falou coisa 
horríveis.Chamou eu, o (nome) e (nome) e disse que não queríamos 
nada com a escola, na frente de todo mundo.Falou que íamos 
empacotar compras no mercado, Isso tudo só pq não fizemos os 
deveres idiotas.Eu sei que sou burra mas não precisa falar na frente 

de todo mundo. Eu até vi as risadinhas das meninas      

Eu nunca vou ter amigos. Péssima Noite! [Autora, 07 mai. 2008] (ver 
figura 9). 

 

Relatos de Memória 

 Outro dia que ficou marcado profundamente. Eu já ouvia coisas desse tipo em 

casa, que não queria nada com nada, que tinha preguiça, que não conseguiria entrar 

na universidade desse jeito. Tudo me magoava. Mas ouvir aquilo tudo, do Diretor, na 

frente de todos os colegas, está na lista das maiores humilhações que já passei.  

 Lembro da sensação de segurar as lágrimas a qualquer custo para que a 

humilhação não fosse ainda maior. Quando ousei olhar para turma, vi as risadinhas 

das meninas que eu queria ser amiga. Isso me fez querer não ir à escola nunca mais. 

Senti que não precisava estar ali, não iria dar certo mesmo, se eu não ia conseguir 

nada, pra que precisava ir todo dia e ainda passar por humilhações assim?  
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 Quando cheguei em casa, fingi estar doente para não ir para a escola nos dias 

seguintes, mas não adiantou. Acho que não fingi muito bem, e minha mãe me fez ir 

mesmo assim. Eu não conseguia nem olhar para as pessoas, quando entrei na sala. 

Sentei no meu lugar e, mais uma vez, fui invisível e permaneci assim. Nessa semana, 

a Nicole não estava indo à escola, estava viajando, não sei se ela me confortaria, mas 

gosto de pensar que sim. 

 Infelizmente, eu passei por outros momentos assim na escola. Houve a mesma 

situação meses depois, porém com um professor. Ele chamou a mim e a  outro colega 

na frente da turma, e nos perguntou o motivo de termos sido os únicos a não fazerem 

a tarefa; ainda fez piada: “vai me dizer que o cachorro comeu?” Aconteceu, também, 

nos anos seguintes: lembro-me de uma professora me mandando para a sala da 

coordenação para receber uma advertência por não realizar a tarefa que ela solicitou, 

em um tom ríspido, gritando, na frente de todos da sala. 

 

Figura 9: Diário Pessoal – 07 mai. 2008 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal da Autora 

 

Trecho 8  

Eu odeio a ESCOLA. Ninguem gosta de mim. As únicas pessoas que 
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ainda conversam comigo são os professores. Não vejo a hora de sair 
desse lugar! :z 
[Autora, 29 set. 2010] (ver figura 10). 

 

Relatos de memória 

 Novamente, a questão da solidão abordada anteriormente. Entretanto, escolhi 

colocar esse trecho nessa temática por ter sido a primeira manifestação no diário de 

ódio à escola. Na análise, eu percebia que já havia o sentimento, mas ainda não havia 

escrito sobre esse sentimento.  

Naquele dia, a professora havia dito que quem não fizesse a tarefa no dia 

seguinte, não precisava nem assistir a aula. Eu senti muita raiva. O que uma coisa 

havia ter a ver com a outra? Quando fui expressar essa indignação com a Nicole, ela 

disse que não precisava disso tudo, que a aula seria para corrigir as tarefas. Se não 

fizesse a tarefa, não tinha porquê assistir a aula.  

 Realmente, o que a Nicole disse fazia sentido e fez sentido hoje para mim. No 

entanto, voltando às lembranças, percebo que a revolta era a exposição, o modo de 

falar, o tom de voz, a ameaça. Na mesma hora em que a professora falou, eu imaginei, 

ela gritando comigo e me colocando para fora da sala, por não ter feito a tarefa. 

Acabou que esqueci de fazer a tarefa. Lembrei quando cheguei na escola. Lembro de 

ter uma aula antes e passar a aula do outro professor, fazendo rapidinho a tarefa. 

 

Figura 10: Diário Pessoal – 29 set. 2010 

                                       

Fonte: Acervo Pessoal da Autora 
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Trecho 9 

Pq eu não estudo? É só abrir o livro e ler! Pq não faço isso e paro de 
ser tão humilhada na escola?É muita burrice pra uma pessoa só! 
[Autora, 05 out. 2010] (ver figura 11). 

 

Relatos de Memória 

 Novamente, eu tinha sido humilhada por não fazer a tarefa de casa. Porém, 

nesse ano de 2010, já estava no Ensino Médio e o controle das tarefas eram feitas 

por um diário de bordo da turma. No final do semestre, o Diretor ia até a sala e fazia 

a contagem de intercorrência que cada estudante tinha.  

Assim como nos anos anteriores, era uma humilhação. Ele sentava na mesa 

do professor e ia contando em voz alta. As pessoas que tinham menos de 3, recebiam 

um chocolate de prêmio; as outras recebiam humilhações gratuítas.  

 Eu não via sentido em fazer tarefa de casa. Não vejo até hoje! Mesmo quase 

finalizando o curso de Pedagogia, ainda não vejo sentido em tantas tarefas para casa. 

Já era uma tortura para mim ir à escola, quando eu chegava em casa, a ÚLTIMA coisa 

que eu queria era fazer qualquer coisa relacionada à escola.  

 Não tenho nenhuma lembrança de algum coordenador, professor ou orientador 

conversando comigo e procurando o motivo pelo qual há, pelo menos 4 anos, eu não 

realizava as tarefas de casa. 

Figura 11: Diário Pessoal – 05 out. 2010 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal da Autora 

 

Trecho 10 

Adivinha quem ficou de recuperação? Pois é… Hoje na aula de 



46 
 

 

recuperação o professor já chegou na sala rindo… “Olha os 

preguiçosos que não estudaram durante o ano”. Pelo menos a Nicole 

tá aqui comigo e faz piada comigo kkkkkkk. 

Ps.: tem um menino lindo no 3º ano! [Autora, 02 dez. 2010] (ver figura 

12). 

 

Relatos de Memória 

 Essa foi a última narração do último diário que fiz durante a Educação Básica. 

A escola oferecia 1 semana de aula de revisão e plantão de dúvida para os estudantes 

que ficavam de recuperação. Eu sempre estava em alguma aula de alguma disciplina. 

Os professores já diziam: “você de novo, Ida?” ou “A Ida é cliente das antigas” e coisas 

desse tipo. 

 Isso me incomodava, mas as aulas de recuperação eu, realmente, levava a 

sério. Era o momento de aprender de verdade o conteúdo do ano. A Nicole ficou 

comigo nesse e foi o último ano dela na escola. Infelizmente, ela não conseguiu passar 

nas provas de recuperação. Eu me lembro de ficar bem concentrada nas aulas e pedir 

a ela que ficasse também. 

 Naquele dia em específico, eu fiquei chateada com o professor, a palavra 

“preguiçosa” me acompanhou durante muitos anos da minha vida, inclusive até hoje 

a escuto quando não quero atender a algum pedido dos meus pais. Por isso, essa 

palavra me traz emoções e sentimentos de humilhação. 

 Novamente, um professor se acha no direito de olhar para uma turma e tirar a 

conclusão de que são preguiçosos por estarem ali. Eu me pergunto se, em nenhum 

momento, o docente se pergunta se alguém ali teria outro motivo para estar ali, pois, 

naquela época, eu já conseguia pensar em tantos! Um colega mesmo ficou quase 1 

mês sem ir a aula, pois havia perdido a avó.  

 Eu não cabia na caixinha e nunca coube. Escutar essas humilhações não só 

me faziam mal, mas me fazia sentir uma raiva muito grande que só hoje consegui 

entendê-la: eu não suporto injustiças! E, para mim, era muito injusto que um lugar, 

que deveria educar, ter pessoas tão mal educadas e não ter nada a fazer a respeito.  

 

Figura 12: Diário Pessoal – 02 dez. 2010 
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Fonte: Acervo Pessoal da Autora 

  

Análise do Eixo Temático 2 

Burra! Preguiçosa! Palavras ofensivas e que não esperamos escutar de 

pessoas que se comprometeram com a LDB (BRASIL, 1996). Além disso, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) garante, em seu artigo 15, o direito “ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais”. Dessa forma, analiso que mais 

meu direito à dignidade foi desrespeitado. 

Expor as dificuldades, fragilidades e dizer “coisas horríveis” a uma adolescente, 

como nos trechos em que escrevi “O diretor foi na sala e falou coisa horríveis, chamou 

eu, o (nome) e (nome) e disse que não queríamos nada com a escola, na frente de 

todo mundo” (Diário Pessoal, 07 mai. 2008) e “Olha os preguiçosos que não 

estudaram durante o ano” (Diário Pessoal, 02 dez. 2010) não só nega o direito ao 

respeito e à dignidade como também demonstra que os adultos envolvidos não 

protegeram a minha dignidade e não me pouparam de tratamentos vexatórios e 

constrangedores, o que é determinado como um dever de todos pelo ECA (BRASIL, 

1990). 

Percebo que a escola em que estudava, demonstrava, como método de ensino, 

a exposição pública para incentivar os estudantes a terem bons desempenhos. No 

entanto, o custo era muito alto: desde violação a Leis e, claro, negação de direitos até 

marcas psicológicas profundas.  

Minhas narrativas revelam que essa estratégia não era eficiente para mim; pelo 

contrário, me afundava cada vez mais na auto-depreciação, negação de qualidades e 
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baixa autoestima. Apesar de ter sido uma criança e adolescente extremamente criativa 

e com muitos talentos, como no karatê, na dança, na pintura e em trabalhos manuais, 

a escola me resumia a uma estudante que só tirava notas baixas e não fazia tarefas 

de casa.  

Percebo que a escola me negou a chance de olhar as minhas qualidades e 

aptidões, e, como uma pessoa com AH/SD, eu precisava de “oportunidades para a 

expressão criativa; quando estas avenidas de oportunidade são bloqueadas, percebe-

se um desvio para canais auto-destrutivos” (VIRGOLIM, 2007, p. 47). 

Consigo perceber, em minhas narrativas, muitas falas auto-destrutivas, como 

no trecho: “Eu sei que sou burra” (Diário Pessoal da Autora, 07 mai. 2008). Percebo 

esse traço em mim até hoje. Quando algo não dá certo, ou quando erro, logo me vem 

um pensamento destrutivo. Portanto, o que afirma Virgolim (2007), realmente, se 

aplica ao meu caso. 

Novamente, entendemos que o Atendimento Educacional Especializado para 

estudantes com AH/SD deve contemplar equipe multiprofissional de forma que o 

estudante com AH/SD tenha acesso a diferentes experiências de estimulação e 

atendimento (MUNIZ, 2021). Além disso, como está prevista na legislação, é 

necessário que a família seja acolhida e orientada e, para isso, os profissionais da 

Educação precisam ser capacitados e se interessarem  e se comprometerem com a 

sua profissão. Em analogia, pelo chão da escola circulam diferentes pés! A escola é 

tecida por estudantes com diferentes características; portanto, considerar a 

diversidade é um dever de todo e qualquer profissional da Educação, desde 1994, 

quando o Brasil assinou a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), e se 

comprometeu com a Educação Inclusiva, considerando o público-alvo da Educação 

Especial (BRASIL, 2008). 

O rompimento da negligência é possível e pode começar pela escuta do 

estudante, como já defendia Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido (1974) e 

Pedagogia da Autonomia (1996). Ouvir o outro é essencial para identificar saberes, 

necessidades, interesses e construir possibilidades. Para isso, a exigência é de uma 

comunicação assertiva, aquela na qual todas as pessoas conseguem apresentar seus 

pontos de vista (LISBOA; DELABRIDA, 2021). No entanto, ao contrário desse estilo 

de comunicação, os profissionais da escola onde eu estudava escolhiam um estilo de 

comunicação agressivo. Neste estilo de comunicação, uma pessoa tira da outra o 

direito de se expressar, gerando um clima social de insegurança e medo (LISBOA; 
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DELABRIDA, 2021).   

Com tudo isso, penso que seria inevitável o sentimento de ódio à escola. Um 

local em que eu gostava tanto de ir na primeira infância, tornou-se um pesadelo o qual 

contava os dias para chegar ao fim.  

 

5.3. NEGLIGÊNCIAS - AS INTERFACES DOS EIXOS 

Para tecermos as interfaces entre os Eixos, construí uma síntese dos dados, 

apresentada no quadro 1. 

Quadro 1: Síntese dos resultados 

 Eixo temático 1 Eixo temático 2 

Abordagem 
das 

Narrativas 

Narrativas nas quais há relatos 
de solidão, dificuldade de 
estabelecer vínculos afetivos e 
as tentativas de me sentir 

pertencente a um grupo. 

Narrativas em que a vergonha, vexame 
e humilhação se fizeram presentes. 
Abordo momentos em que fui exposta, 
humilhada e a única vontade era ser 
invisível. Atrelado a isso, o sentimento 
de odiar a escola e querer sair a 
qualquer custo. 

Divisão de 
Trechos e 

Datas 

 
Trecho 1 – 16 jan. 2007 
Trecho 2 – 01 fev. 2007 
Trecho 3 – 02 fev. 2007 
Trecho 4 – 04 fev. 2007 
Trecho 5 – 22 fev. 2007 

 

Trecho 6 – 14 fev. 2008 
Trecho 7 – 07 maio 2008 
Trecho 8 – 29 set. 2010 
Trecho 9 – 05 out. 2010 

Trecho 10 – 02 dez. 2010 

Emoções e 
Sentimentos 
envolvidos 

Solidão 
Abandono 

Deslocamento 
Não pertencimento 

Rejeição 

Humilhação 
Vergonha 

Vulnerabilidade 
Exposição 

Autodepreciação 
Injustiça 

Fala marcante 
da temática 

“Eu fiquei a manhã toda 
sosinha, até chorei (…)” (Diário 
Pessoal da Autora, 02 fev. 
2007) 

“Eu sei que sou burra, mas não precisa 
falar na frente de todo mundo” (Diário 
Pessoal da Autora, 07 maio 2008) 

Principais 
Negligências 
encontradas 

→ Não identificação das Altas 
Habilidades; 

→ Falta de intervenções 
educacionais que 
contemplassem as minhas 
necessidades sociemocionais; 

→ O não cumprimento do ECA (1990) 
em seus artigos 15 e 17; 

→ O não cumprimento do papel social 
da escola; 

Fonte: Autora 

 

Ao olharmos para as duas análises, percebemos que a maior negligência que 
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sofri foi a falta de identificação das Altas Habilidades, o que foi geradora de muitas 

consequências. Essas consequências foram o que mais apareceram nas narrativas.  

 Como negligências, encontramos o não cumprimento das leis relacionadas à 

implantação da Educação Inclusiva e, especificamente, ao Atendimento Educacional 

Especializado de Estudantes com AH/SD. A seguir, listamos as negligências: 

• O não cumprimento do ECA (1990) em seus artigos 15º e 17º. 

• O não cumprimento da LDB (1996) em seu artigo 32º. 

• Desconsideração da escola para as minhas especificidades (UNESCO, 

1994; BRASIL, 1996; 2008). 

• Falta de intervenções educacionais que contemplassem as minhas 

necessidades sociemocionais (BRASIL, 2008). 

 

Para Dessen e Polonia (2007), compete à escola oferecer contextos 

pedagógicos que promovam o desenvolvimento intelectual, social, cultural e de 

recursos emocionais para lidar com os desafios do cotidiano e das interações 

interpessoais. Por ser a instituição responsável pela promoção da socialização do 

indivíduo, no contexto da diversidade, cabe a ela problematizar a discriminação e o 

preconceito, por meio de práticas pedagógicas diversificadas e que considerem o 

indivíduo e o conjunto deles que compõem a escola.  

Como consequências, encontramos: 

• Baixa autoestima. 

• Extrema dificuldade de socialização. 

• Dificuldade de estabelecer laços afetivos. 

• Autodepreciação. 

• Ódio à escola. 

• Não desenvolvimento dos talentos e potenciais. 

• Baixo rendimento escolar. 

• Depressão. 

 

Retomando o objetivo dessa pesquisa: identificar os significados de negligência 

construídos por mim em narrativas registradas em três diários pessoais, feitos quando 

eu era adolescente e estudante da Educação Básica, sobre meu processo de inclusão 

escolar, os dados mostram que os relatos de memória são capazes de descrever 
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negligências, uma vez que são foram feitos por mim, na idade adulta, olhando o 

passado; enquanto que as narrativas dos diários registram mais as consequências 

dessas negligências, que eu sinto hoje, enquanto adulta. 

Nos diários, os significados construídos não eram de negligência propriamente 

dita, mas de solidão e rejeição. A maior parte dos trechos escolhidos traz a narrativa 

de uma adolescente solitária, que desejava ser aceita e parte do grupo, 

comportamento esperado para essa fase do desenvolvimento humano.  

Assim, os significados podem ser organizados em solidão e rejeição para a Ida 

criança e negligência, para a Ida adulta. Observando os relatos de memória e as 

descrições e questionamentos que faço, ao longo deles, podemos perceber que há 

um questionamento sobre o que os profissionais da escola concebem como Educação 

e como essa concepção está diretamente relacionada às práticas pedagógicas que 

resultaram em negligência vividas por mim na escola. 

Com isso, percebemos um grande desafio que ainda temos no que diz respeito 

à formação docente, no que diz respeito à identificação e problematização de crenças 

quanto ao que é educar (MANTOAN, 2003) e o que é educar um estudante com AH 

/SD (PÉREZ; 2017; MUNIZ, 2021; VIRGOLIM, 2021). 

Será que só a escola em que eu estudei que não preparou pessoas humanas 

para ingressar na sociedade como cidadãos solidários e tolerantes?! Arrisco, sem 

medo de dizer: não! 

Eu pensava em tantas coisas importantes quando adolescente, como: “por que 

tantas crianças passam fome enquanto aqui na sala pessoas jogam comida no lixo?” 

Mas, para os professores, isso não é pensamento importante, importante mesmo era 

a nota no final do semestre, ou quantas vezes o seu nome foi para o diário de bordo. 

“Distorceram tanto a educação a tal ponto que ela deixou de ser uma prática da 

liberdade” (HOOKS5, 2017 p. 45). 

O maior resultado que eu poderia tirar dessa pesquisa foi me mostrar a 

professora que não quero ser. Pude ter a dimensão do poder de transformação que o 

docente tem nas mãos. Imagino que todos os profissionais da educação que foram 

negligentes comigo não faziam ideia desse poder. Isso nos mostra o quanto a 

formação de docentes está deficiente.  

 
5 Explicamos que por motivos de posicionamento ideológico e político, Bell Hooks não concorda que o sobrenome 

dela seja utilizado em caixa alta. Para ela, essa notação representa uma posição de superioridade e de poder sobre 

outras pessoas, o que não condiz com o seu posicionamento de vida. 
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As consequências dessas negligências não vão sumir instantaneamente do 

processo de Educação. Considerando minha história, percebo que as consequências 

dessas negligências me marcam como pessoa e profissional. A diferença é que, ao 

entendê-las, ao entender o que as causou, eu estou conseguindo tirar de mim todo o 

peso da culpa que já tive, por me sentir uma pessoa fora do esquadro da escola. 

Esquadro esse, que nunca quis pertencer. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nossas leis, diretrizes, direitos e deveres são lindos no papel, mas o que eu vivi 

no período escolar não foi condizente. Nesta pesquisa, eu investiguei os significados 

que construí sobre negligência em narrativas registradas em diários íntimos 

construídos durante a minha adolescência. Para isso, escolhi dez trechos que se 

relacionam à vivência de negligência do ponto de vista teórico e do descumprimento 

de leis quanto ao atendimento educacional especializado de estudante com Altas 

Habilidades/Superdotação. Os resultados mostraram que os principais significados 

presentes nas narrativas dos diários eram solidão e rejeição.  

 No entanto, a análise dos trechos, associado aos relatos de memória que 

desenvolvi, permitiram identificar os descumprimentos da atual legislação sobre 

Educação Inclusiva. 

 Essa pesquisa, intitulada “CARAMBA! NIGUÉM VIU?! NINGUÉM 

PERCEBEU?! Tecendo significados de mim para mim! Um estudo sobre altas 

habilidades, negligências e inclusão escolar”, de fato, permitiu que eu tecesse 

significados de mim para mim, porque entendi, a partir da condição de adulta, 

estudante, pesquisadora e futura docente, as dores que senti enquanto uma 

adolescente incompreendida na escola. De posse desse saber, consigo me ver com 

outros olhos. Consigo reconhecer minhas habilidades e talentos e, também, minhas 

necessidades que precisam ser acolhidas com ajuda de profissionais capacitados a 

uma intervenção multi e interdisciplinar, como deve ser todo atendimento educacional 

especializado para estudantes com AH/SD. 

Eu não caibo em caixinhas! Eu não quero que nenhum futuro estudante de 

minha futura sala de aula, caiba. Sejamos livres!  

Conhecer e reconhecer minhas características e dar luz à minha própria voz de 

menina e, agora, de adulta, tem me trazido um alívio! Ao narrar minhas dores e minha 
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indignação, percebo que a escola tem um caminho intenso a percorer na ruptura de 

concepções padronizadas de ensino, avaliação e até mesmo de funcionamento. 

Nossos ambientes escolares competitivos e que buscam apenas notas precisam 

mudar! É como diz Saint-Exupéry (2009), “elas [pessoas grandes] adoram os 

números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se interessam em 

saber como ele realmente é.” (p. 17) Não culpo as pessoas grandes, mas as culpo por 

imporem isso às pequenas. 
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