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Sistêmico 

Resumo O presente trabalho se configura na interlocução entre duas pesquisas cujo foco foi a reflexão 

acerca das trajetórias escolares de estudantes com deficiência no contexto das Redes Públicas de 

Ensino do Estado do Rio Grande do Sul (RS, Brasil). No primeiro estudo, por meio da construção 

das narrativas de vida, a partir da metodologia da história oral, analisaram-se as trajetórias escolares 

de três jovens com deficiência, matriculados na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Nessa perspectiva, a fronteira entre o individual e o coletivo foi sistematizada por meio das entrevistas 

com jovens com deficiência, dos indicadores numéricos do Censo Escolar da Educação Básica e das 

cenas da EJA, vivenciadas em quatro escolas da Rede Estadual de Ensino do RS, nas quais estudavam 

os sujeitos da pesquisa. Por meio da análise de pareceres pedagógicos, de dados escolares de matrícula 

e das entrevistas com profissionais vinculadas a quatro escolas especiais da Rede Municipal de Ensino 

de Porto Alegre, o segundo estudo se deteve à investigação dos percursos escolares de 427 estudantes 

matriculados nessas instituições. A multiplicidade dos instrumentos metodológicos utilizados nas 

duas investigações tornou possível traçar algumas regularidades que compõem o perfil e a trajetória 

desses sujeitos nas redes de ensino em foco. Também se constatou que a Escola Especial não cumpriu 

com o papel originário de ser uma etapa de vida transitória para esse público, promovendo a 

cristalização da imagem estigmatizada da pessoa com deficiência, tanto na dimensão coletiva quanto 

na individual, o que nos impele a fazer o seguinte questionamento: a Escola Especial é ou torna-se 

necessária? As possíveis respostas para essa pergunta são delineadas tendo como referencial teórico 

a abordagem sistêmica de Ciência. Nesse viés, o contexto e a historicidade do sistema vivo são 

elementos importantes, visto que a história individual de cada um está determinada apenas em sua 

origem, e a mudança e o desenvolvimento contínuo são as leis que mantêm a sua estabilidade. Assim, 

consideramos essencial o investimento do aprendizado em grupos heterogêneos e a qualidade dos 

apoios pedagógicos oportunizados e colocamos em xeque a manutenção dos espaços de escolarização 

segregados. 
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