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Resumo Em nossa perspectiva teórica, o termo inclusão está associado à ideia de respeito às 

singularidades do sujeito. No cenário escolar, a inclusão passa pela elaboração do diagnóstico – 

instrumento que possibilita o sujeito acessar alguns direitos: sala de aula com número reduzido de 

alunos, atendimento em serviços especializados, entre outros. Refletir sobre diagnóstico, entretanto, 

traz algumas questões: Como se dá a construção do diagnóstico? Que bases teóricas dão suporte aos 

profissionais envolvidos? Que expectativas esses profissionais têm do seu trabalho? O diagnóstico 

favorece a aproximação do sujeito avaliador do avaliado – de sua singularidade? Esses 

questionamentos impulsionaram a pesquisa realizada junto às equipes que iniciam a construção do 

diagnóstico nas escolas públicas do Distrito Federal, no serviço identificado como Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA). O SEAA conta com equipes compostas por um 

psicólogo e um pedagogo que atuam diretamente na escola, e é comumente acionado para atender 

alunos em situação de “não-aprendizagem” visando à obtenção do diagnóstico. Compreender o 

processo de construção do diagnóstico realizado pelo SEAA, percebendo as concepções que o 

permeiam e as expectativas que o cercam, é o objetivo desse trabalho. Para alcançar tal propositiva 

foi necessária a aproximação dos sujeitos colaboradores da pesquisa: duas psicólogas e três pedagogas 

que atuam no SEAA, uma orientadora educacional e cinco professoras que tinham alunos 

encaminhados ou diagnosticados. A pesquisa se deu sob a orientação da Epistemologia Qualitativa 

de González Rey. A investigação usou instrumentos favorecedores da expressão dos sujeitos: 

entrevista, conversação, análise documental, sessão reflexiva, memorial e observação. Numa análise 

construtivo-interpretativa das informações, foi possível compreender que o processo de construção 

do diagnóstico ainda está centrado em aplicação de testes e provas padronizados, e pautado em 

concepções biologizantes, culpabilizadoras e limitadoras do sujeito – o que não colabora com a 

inclusão, tampouco contempla a expectativa do SEAA: a melhoria da qualidade no processo ensino-

aprendizagem de todos os alunos. Para que o processo de construção do diagnóstico seja significativo 

à inclusão será necessário que o SEAA adote uma postura reflexiva sobre a sua prática, busque uma 

fundamentação teórica que conflua para a mudança das concepções arraigadas e o favorecimento da 

compreensão do aluno avaliado como um sujeito de possibilidades. 
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