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Resumo As frequentes críticas à educação escolar, geradas pelo não cumprimento de seu papel na 

promoção de desenvolvimento humano e de formação de sujeitos para a participação e transformação 

sociais, instigaram o desenvolvimento deste estudo teórico e bibliográfico, parte integrante de uma 

tese de doutorado, em andamento. A partir da ação investigativa em processo, o fazer pedagógico 

tornou-se um aspecto relevante a ser considerado; assim, reflexões sobre a escola e o seu potencial 

como elemento que pode “fazer diferença” na vida de todas as pessoas, especificamente aqui, junto a 

sujeitos com deficiência intelectual, passaram a ser um tema de estudo. Sem supervalorizar o papel 

da educação, como única responsável por uma sociedade mais justa, e sem ingenuidade sobre a função 

redentora da escola, acreditamos numa perspectiva freireana de que “se a educação sozinha não pode 

transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda” (FREIRE, 2000). Nossa motivação é 

alimentada pela utopia de uma escola para todos, com a garantia de acesso, permanência com efetiva 

aprendizagem, numa relação de ensino que promova o potencial de cada um, no reconhecimento da 

diversidade humana e das diferenças. Assim, o objetivo é apresentar um cenário teórico, por onde se 

entrecruzam e dialogam ideias e noções, sobretudo no que se refere à escola e à escolarização, 

expostas nas obras de três autores: Helena Antipoff (1892 - 1974), Lev Vigotski (1896-1934) e Paulo 

Freire (1921- 1997). Vale ressaltar que esses autores não se restringiram apenas à pesquisa teórica, 

mas tiveram uma atuação prática. O foco desta investigação bibliográfica está na abordagem de 

conceitos, ações, perspectivas que dialoguem entre si e no contexto da inclusão escolar. Os três 

estudiosos contribuem significativamente para a discussão, na medida em que pensaram no papel da 

educação e da escola como um fazer e um lugar com grande potencial para o desenvolvimento 

humano. Apresenta-se, então, uma reflexão a respeito de proposições analisadas por eles e os 

processos de escolarização de alunos com deficiência intelectual, considerando escolarização – 

ensino e aprendizagem – como uma força potente, que impulsiona o desenvolvimento humano. 

Assim, a escola e toda sua dinâmica são tidas aqui como fatores que têm um papel fundamental na 

vida dos estudantes, para além do contexto acadêmico. 
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