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RESUMO

A implementação da educação inclusiva tem sido alvo de debates, tema de conferências,

alvo de críticas e elogios por parte de especialistas, pais e professores, principais atores

envolvidos no processo. A inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais

na rede regular de ensino insere-se no contexto das discussões referentes à integração das

pessoas com deficiências enquanto cidadãos, com direitos e deveres de participação e

contribuição social. Diante dos desafios que a inclusão educacional provoca, o presente

estudo tem como objetivo conhecer as representações sociais das mães sobre a inclusão

vivenciada por seus filhos com deficiência no contexto da rede pública de ensino

fundamental do município de João Pessoa. Os subsídios teóricos da pesquisa

fundamentam-se na apreciação do contexto histórico no qual vicejaram as idéias de uma

educação para todos; na legislação educacional, através da análise de documentos que

expressam as proposições para a política nacional de atendimento aos educandos com

necessidades educacionais especiais a partir de 1990; bem como na Teoria das

Representações Sociais. Este estudo utiliza a metodologia qualitativa e tem como principal

fonte de pesquisa o depoimento oral, coletado em entrevistas semi-estruturadas. Os dados

da pesquisa foram organizados e analisados de acordo com o método da Análise de

Conteúdo. Através da análise das categorias temáticas ser mulher e mãe de uma criança

com deficiência: a dinâmica familiar; a experiência da inclusão educacional; o papel da

escola e violência, preconceito e exclusão, o estudo revela que para as mães participantes

da pesquisa o nascimento de uma criança com deficiência impacta, sobretudo, a figura

materna, representada como principal responsável pelos cuidados com os filhos. Indica,

ainda, que a educação e a escola são concebidas como fundamentais na vida de seus

filhos, no entanto, predomina nos seus discursos a representação de uma escola pública

marcada pelo descaso com a escolarização das crianças com deficiência e por práticas

discriminatórias que dificultam a construção de sistemas escolares inclusivos, a inclusão

social e a conquista da cidadania.

Palavras-chave: Educação Especial, Educação Inclusiva, Representações Sociais
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ABSTRACT

The implementation of the inclusive education has been the target of the debates, nationals

and internationals conferences’ themes, and the critics and praises’ target by specialists,

parents and teachers, the major actors involved on the process. The inclusion of kids with

special educational needs in the regular education system gets inside in the context of the

debates about the deficient people integration as citizens, with rights and duties of

participation and social contribution. Considering the challenges provoked by the educational

inclusive process, this paper aims to know the social representations that the mothers have

about the inclusion experienced by their deficient children, in the context of the public

elementary school of João Pessoa. The theoretical subsidies of the research are

substantiated in points concerning the historical context that encouraged the education for all

ideals; in educational legislation, from the analysis of documents that expressed the

propositions for a national politic of attendance to students with special educational needs,

since the 1990’s; as well as the Social Representation Theory. This paper uses the

qualitative methodology and the main source was the oral testimonial, collected by semi-

structured interviews. The research’s data was organized and analyzed accordingly to the

Content Analysis method. Through the analysis of the thematic categories being woman and

mother of a deficient child: the familiar dynamic; the educational inclusion experience; the

role of the school and violence, bias and exclusion, this study reveals that, for the participant

mothers of the research, the birth of a deficient child impacts, especially, in the maternal icon,

represented as the main responsible for the children care. Besides, it indicates that the

education and the public school are designed as fundamentals in their children’s life,

however, the representation of a public school characterized for the neglect with deficient

children’s schooling and for discriminatory practices which impedes inclusive scholars

systems’ construction, social inclusion and citizenship conquest, predominates in their

speeches.

Key Words: Special Education, Inclusive Education, Social Representations.
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Introdução

Este estudo surgiu das reflexões construídas na trajetória profissional. A história desta

caminhada teve início em 1991, num Centro Educacional e Terapêutico, atuando como

fonoaudióloga clínica de crianças e jovens portadores de distúrbios da comunicação que, via

de regra, estavam associados a outros desvios do desenvolvimento.

O Centro, especializado no atendimento a crianças com deficiência, oferecia, além de

turmas de educação especial, o apoio de uma equipe multiprofissional composta por

pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, que

trabalhava, na especificidade de cada área, de forma integrada aos objetivos propostos para

a escolarização básica.

Dessa forma, o serviço de Fonoaudiologia, além de realizar o atendimento clínico-

terapêutico, assessorava os professores das turmas de educação especial. O maior objetivo

dessas ações era proporcionar a criação de espaços de comunicação e aprendizagem mais

eficazes, favorecendo a inclusão desses alunos no ensino regular.

Além do atendimento individual, o trabalho de aconselhamento e assessoramento aos

grupos de mães fazia parte do cotidiano do Centro. Nesse momento, os problemas vividos

pelos integrantes do grupo eram compartilhados. O relato das mães demonstrava, de forma

contundente, que a presença da deficiência, além de causar dor e sofrimento, traz consigo o

estigma da segregação, do preconceito e da discriminação. Suas vozes externavam

sentimentos conflitantes de aceitação e negação da deficiência; abandono e superproteção

do filho, vergonha e culpa por acreditarem ser a causa da deficiência; revolta por assumirem,

quase sempre de forma solitária, a responsabilidade de cuidar do filho, entre outras

questões.

O espaço de discussão em grupo favorecia o acolhimento e a identificação entre as

mães por viverem problemas semelhantes, criava laços de solidariedade e apoio mútuo,

além de permitir a troca de experiências de vida familiar e extra-familiar, quebrando o

isolamento social que geralmente acontece em famílias onde existe algum membro com

deficiência.

Essas mães, apesar das histórias de vida distintas, compartilhavam as alegrias, as

dores e as esperanças de construir um novo projeto de vida e reconfigurar suas relações
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sociais perante novos desafios, dentre eles, a luta pela implementação dos direitos da

pessoa com deficiência e a conquista do espaço público da escola.

Para garantir aos seus filhos o acesso à escola regular, as famílias enfrentavam

dificuldades de toda sorte, por isso, para muitas delas, a única alternativa era a

escolarização em escolas especiais. Para outras, as de melhores condições econômicas, o

acesso ao ensino regular era garantido, entretanto, configurava-se apenas como

permanência no espaço escolar, sem nenhum compromisso da escola com a escolarização

da criança.

De maneira recorrente, o comprometimento da linguagem era utilizado como

argumento para justificar aos pais a falta de acesso ao ensino regular, no entanto, algumas

crianças atendidas no Centro, em geral as mais novas, tiveram a oportunidade de vivenciar

essa experiência.

Nessas ocasiões, buscava-se estabelecer uma parceria com a escola que tinha como

objetivo proporcionar, através de um planejamento baseado nas necessidades de cada

criança, e elaborado de forma conjunta, oportunidades mais eficazes para o

desenvolvimento das potencialidades comunicativas e de aprendizagem desse aluno.

Entretanto, o que se observava na prática, especialmente nas escolas privadas, era

que o encontro com uma criança diferente gerava tal grau de estranhamento que impedia

uma reflexão mais cuidadosa sobre a melhor forma de se construir estratégias de educação

que levasse em consideração as dificuldades e potencialidades desse educando.

Os professores relatavam que se sentiam perdidos, sem saber como encaminhar o

processo educativo desses alunos, questionando, inclusive, se a escola regular seria a

melhor alternativa para a escolarização destes.

Em outras escolas, constatava-se que a reflexão sobre a educação dessas crianças

era quase um assunto “proibido”. Configurava-se assim, o mero recebimento do aluno, não o

acolhimento, o que provocava novas angústias e inquietações nas famílias.

Nos últimos anos, especialmente a partir de 1996, têm-se avançado na política

educacional voltada para a inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular, mas

apesar da implementação de experiências exitosas em vários países, observa-se que esse

processo tem gerado uma série de interrogações. Os poderes públicos e os profissionais da

educação têm sido ouvidos sobre esta questão, mas pouco é sabido sobre a opinião das

mães envolvidas no processo de inclusão.
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Por essas razões, o objeto de estudo desta dissertação é a educação inclusiva no

município de João Pessoa, analisada a partir das representações sociais das mães de

crianças com deficiência.

Desta forma, o presente estudo compreende o processo de inclusão de alunos com

deficiência no ensino regular marcadamente através das concepções das mães a respeito

dessa realidade social.

A escolha da mãe como interlocutora, em detrimento dos demais membros do grupo

familiar, nasce da constatação histórica de que os cuidados para com os filhos,

especialmente aqueles com deficiência são, em sua grande maioria, assumidos pela figura

materna.

Nesse sentido, subsidiando este estudo, as reflexões de Machado (2006) oferecem

elementos importantes para a compreensão da maneira pela qual os indivíduos constroem o

mundo social através das imagens e representações que emergem nas suas práticas

sociais.

Privilegia-se o período histórico compreendido de 1996 até 2006 porque considera-se

que esta década representou um período de grande transformação na política educacional

nacional, orientada principalmente para a oferta de educação básica para todos como

alternativa para a constituição de uma sociedade mais justa e igualitária. O ideário que

inspirava esta transformação era o da inclusão educacional. Na configuração deste contexto

histórico, as contribuições de Mazzota (1996), Mantoan (2003) e Mendes (2002), são

fundamentais para as reflexões empreendidas na pesquisa.

Entende-se, portanto que as questões tratadas neste estudo devem ser

contextualizadas no tempo e no espaço histórico em que foram suscitadas. Especialmente

em relação a política educacional, deve-se levar em consideração que a mesma foi

concebida e implementada num contexto social marcado pela participação de diferentes

atores nacionais e internacionais.

Nesse sentido, elege-se como fonte secundária de pesquisa os seguintes

documentos orientadores da política educacional brasileira: a Constituição Federal (1988), a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e as Diretrizes Nacionais para a

Educação Especial na Educação Básica (2001).

Buscou-se, também, pelas razões explicitadas anteriormente, documentos resultantes

de consensos internacionais aceitos nacionalmente, elegendo-se, assim, a Declaração
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Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca (1994). As considerações

de Mittler (2003) e Stainback e Stainback (1999) oferecem subsídios para a compreensão do

ideário da inclusão expresso nesses documentos, ao mesmo tempo em que trazem

reflexões importantes sobre experiências de inclusão nos países desenvolvidos.

Em sua estrutura, esta dissertação está dividida em três capítulos. No capítulo 1,

descreve-se a trajetória da pesquisa, das primeiras reflexões até a configuração do objeto de

estudo. Prossegue-se contextualizando historicamente o processo de educação da pessoa

com deficiência, desde as práticas de segregação e exclusão desses sujeitos, até as

propostas de normalização e integração educacional, culminando com o novo paradigma da

educação inclusiva. Em seguida, situa-se o debate sobre a educação inclusiva no Brasil,

através da análise dos documentos que orientam e ressignificam a política educacional

brasileira em consonância com o movimento de educação para todos. Por fim, discute-se o

papel da mãe no processo de educação do filho com deficiência, situando essa reflexão no

campo das questões de gênero.

O capítulo 2 refere-se à abordagem teórica e metodológica da pesquisa. Nele,

apresenta-se o referencial teórico das representações sociais, eleito para este estudo.

O aporte teórico da Teoria das Representações Sociais proposta por Serge Moscovici

(2003), cujo objeto é o conhecimento do senso comum, foi escolhido por possibilitar a

análise de como as pessoas constroem e são construídas pela realidade social. Incluem-se,

também, as reflexões de autores que têm contribuído para o debate sobre as

representações sociais no Brasil como Nóbrega (2003), Sá (1998) e Madeira (2003).

Descreve-se o processo de elaboração e funcionamento das representações sociais e, em

seguida, situam-se os sujeitos e o lócus da pesquisa, explicitando-se os instrumentos e

procedimentos utilizados para a coleta e análise dos dados.

O Capítulo 3 apresenta e discute as representações sociais das mães sobre a

inclusão educacional de seus filhos com deficiência através das categorias de análise que

emergiram dos discursos.

Por fim, a partir do resultado da análise dos depoimentos, apresentam-se as

considerações finais da pesquisa, assim como as possíveis contribuições para a área da

educação.
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Capítulo 1

A construção do objeto de pesquisa

1.1 - Por uma Sociedade Inclusiva: desafios da educação contemporânea

O confronto entre a exclusão e a inclusão tem estado presente na sociedade e na

educação brasileiras produzindo a semente do descontentamento e da discriminação social.

Paulatinamente, as escolas públicas têm vivenciado etapas de incorporação de um grande

número de crianças com deficiência nas salas de aula que durante muitos anos não era

considerada digna da educação formal.

Observam-se teorias e práticas sociais segregadoras desde os tempos mais

remotos da história da humanidade, manifestadas inclusive quanto ao acesso ao

conhecimento. Poucos eleitos podiam participar do espaço social da escola.

A desigualdade social está intimamente relacionada com a exclusão educacional e

conforme aponta Mittler (2003, p.23):

[...] estamos muito aquém de entender por que e como crianças com
histórias de pobreza, com tanta freqüência, fracassam nas escolas e muito
menos ainda o que pode ser feito para reduzir ou eliminar tais disparidades.

Tal realidade encerra um círculo perverso, cujos determinantes compõem o problemático

quadro social observado em países periféricos como o Brasil. Não existe explicação fácil

nem única para superar a exclusão social, mas claro está que o funcionamento do

sistema educacional e das escolas não se dá de forma isolada, pois o que ocorre nesses

espaços é o reflexo da sociedade na qual se põem em funcionamento.

Os valores, crenças e prioridades da sociedade permeiam a vida e o trabalho nas

escolas. Os sujeitos que trabalham nas instituições escolares e na administração do

sistema educacional são cidadãos da sua sociedade, portanto possuem a mesma gama

de crenças e atitudes, como qualquer outro grupo de pessoas.

Fundamentalmente, pensar em educação significa pensar em um projeto, ou seja, trata-se

de um processo de formação que parte de uma determinada concepção ou modelo de ser

humano.
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Esse ideal de ser humano é construído no interior da família e da sociedade, imersos

numa determinada cultura. Sendo assim, a construção do conhecimento na escola é

predefinida, intencional, deliberadamente utilizada para legitimar valores e objetivos da

sociedade na qual se inclui. O conhecimento nela produzido é revestido de valores éticos,

estéticos, políticos, com os quais os alunos têm que estar identificados para que se

cumpra sua função social reguladora e formativa dos sujeitos. Alunos e professores têm

metas a atingir num determinado período de tempo que será preenchido por atividades

sistematizadas para esse fim. Nesse processo, intervêm as escolhas do professor para

ensinar e as possibilidades do aluno para aprender, escolhas essas que demandam

decisão, seleção de caminhos de aprendizagem, uma metodologia de ensino, o uso de

recursos didáticos e pedagógicos.

Além disso, na atualidade importa refletir, como se propõe nesse trabalho, sobre o papel

desempenhado pela escola como instância de inclusão social.

A esse respeito, o paradigma sócio-cultural da modernidade já apontava a importância da

instituição escolar para a superação da exclusão, concebendo-a como responsável maior

pela mobilidade social dos indivíduos, através do desenvolvimento destes. De fato, a

escolarização tornou-se, especialmente no ocidente, sobretudo a partir do século XIX, a

forma predominante de educação. Sua legitimidade era baseada na suposta capacidade

de proporcionar a organização de uma sociedade mais justa e igualitária, razão pela qual

se configurou como direito constitucionalmente garantido aos cidadãos.

No entanto, como a origem da exclusão era associada somente à desigualdade

econômica, sob o ponto de vista da escola, incluir significava compensar os déficits

oriundos do sistema capitalista.

Contemporaneamente, a inclusão social passou a ser objeto não apenas de políticas

públicas de Estado, mas também fórum de discussão e ação das pessoas e grupos que

reclamam o reconhecimento de sua identidade sócio-cultural, ou seja, lutam pela inclusão,

não enquanto cidadãos que partilham características comuns, mas sim enquanto sujeitos

pertencentes a determinado grupo social que tem direito à diferença.

Desse modo, à medida que a sociedade se faz presente na escola, qualquer mudança na

sociedade tem impactos, mais ou menos significativos na escola. Nessa dinâmica, as

instituições educacionais promovem processos de inclusão, e ao mesmo tempo, podem
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legitimar a exclusão (através do fracasso e do abandono escolar), hoje muito mais

associada ao contexto sócio-cultural do que ao econômico.

Nesse processo, as pessoas com deficiência sempre estiveram em situação de maior

desvantagem, posto que carregam o estigma de “doentes” e “incapazes”, imagem

associada à caridade e assistência social, nunca aos direitos e à cidadania, o que inclui

necessariamente o direito à educação.

O preconceito tem várias origens, remonta a diferentes momentos históricos e diversas

organizações sociais e coletividades, ou seja, trata-se de uma construção social baseada

nos diferentes parâmetros que cada grupo elege para definir e se relacionar com a

deficiência.

O abandono, o extermínio do filho frágil ou defeituoso era legitimado nas sociedades

primitivas porque os indivíduos com deficiência apresentavam dificuldades para si e para

o grupo, dificuldades estas determinadas pela sua relação intrínseca com o meio

ambiente na busca pela sobrevivência. Na sociedade grega, a presença da mutilação ou

do defeito no corpo era sistematicamente ignorada, e invariavelmente condenava os filhos

dos homens livres e dos escravos ao abandono ou à eliminação.

O pensamento judaico-cristão, assumindo a dicotomia corpo/alma, produz uma nova

visão a respeito das pessoas com deficiência, condenando o extermínio, mas ainda

assim, abominando o corpo, suportado apenas por ser o templo da alma. Residia nesse

ideário a noção de que a deficiência era o resultado do pecado ou da influência

demoníaca, ou ainda, instrumento divino para o exercício da caridade entre os homens.

Instalou-se a partir daí a estigmatização, seguida da segregação dos indivíduos com

deficiência, tornando-os objeto de ações que em vez de promover direitos de cidadania,

inauguraram iniciativas de cunho fundamentalmente assistencialistas, aprofundando a

exclusão já existente ao instituir atividades e serviços para as pessoas com deficiência em

detrimento de sua inclusão nos programas destinados a população em geral.

A alternativa que se propõe para a superação da desigualdade e ruptura com a ideologia

da exclusão está intimamente relacionada à formação de políticas educacionais

embasadas no compromisso ético-político de garantir a educação como direito de todos.

Assim, cada educando, em função de dificuldades e capacidades que lhes são inerentes,

vai requerer diferentes estratégias pedagógicas que lhes garantam acesso à herança

cultural e ao conhecimento socialmente construído, condições básicas para a inclusão



16

social e o exercício da cidadania. Essas estratégias devem fazer parte de um projeto

educativo e social de caráter emancipatório que tenha na democratização da escola e na

construção de um ensino de qualidade seus principais objetivos.

Tal projeto se constrói com a participação de todos, escola e comunidade, num projeto de

educação de qualidade social, no qual a escola seja o espaço da conquista e do exercício

dos direitos e da formação de sujeitos críticos.

Nessa perspectiva, uma das tarefas mais importantes para a educação é definir como

responder de forma eficaz às necessidades de um número cada vez maior de alunos,

com características diversas, que representam um grande desafio para as escolas. A

maior tarefa que se apresenta é criar ambientes de aprendizagem que favoreçam a

equidade em relação aos resultados educativos de todos os alunos. Para isso, ponto

fundamental seria a identificação das práticas que dificultam o acesso ao currículo, bem

como reconhecer as práticas que facilitam esse acesso.

Na realidade brasileira, a maioria das instituições escolares, ao reproduzirem o modelo

tradicional, que exige que todos os alunos se enquadrem em exigências baseadas em

conhecimentos e valores fixos e inquestionáveis, parecem não ter condições de

responder aos desafios da inclusão educacional e do acolhimento às diferenças de modo

a promover a aprendizagem necessária para a vida na sociedade.

A escola assim caracterizada não tem conseguido se tornar um espaço educativo para

um significativo número de alunos, independente de apresentarem deficiências ou não.

Configura-se assim o maior desafio de atingir a educação como direito de todos. Com

relação às pessoas com deficiência, parece consenso que esse direito não é traduzido

meramente como o cumprimento da obrigação de matricular e manter alunos com

necessidades educacionais especiais em classes comuns, mas sim assegurar que todos

os alunos possam ter acesso a toda a gama de oportunidades educacionais e sociais

oferecidas pela escola, impedindo a segregação e o isolamento.
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1.2 - A Inclusão da Pessoa com Deficiência: uma construção histórica

Ao longo da história as pessoas com deficiência foram vítimas de toda sorte de

preconceitos e durante muito tempo a deficiência era abordada como um problema

exclusivamente do indivíduo. Aqueles que, do ponto de vista físico ou mental, diferiam da

norma, representavam, por si sós, uma ameaça à ordem social vigente.

Assim, no decorrer dos séculos, observou-se a prática da exclusão dos

deficientes, uma exclusão que antes de se dar no campo educativo, efetivava-se no âmbito

social mais amplo.

Evoluiu-se de uma ordem social na qual era justo eliminar os portadores de

deficiência para um período de segregação, no qual eram isolados do convívio social, via de

regra, através do internamento em casas de assistência.

As relações entre esses indivíduos e o meio social eram ignoradas, assim como

lhes eram negados direitos civis, pessoais e sociais. De acordo com Kirk e Gallargher (1996,

p. 6):

Historicamente podem ser reconhecidos quatro estágios de desenvolvimento
das atitudes em relação às crianças excepcionais. Primeiramente na era pré-
cristã, tendia-se a negligenciar e a maltratar os deficientes. Num segundo
estágio, com a difusão do cristianismo, passou-se a protegê-los e
compadecer-se deles. Num terceiro período, nos séculos XVIII e XIX, foram
fundadas as instituições para oferecer-lhes uma educação à parte.
Finalmente, na última parte do século XX, observa-se um movimento que
tende a aceitar as pessoas deficientes e integrá-las, tanto quanto possível,
na sociedade.

Vê-se, portanto, que desde os seus primórdios, a atenção dispensada às pessoas

com deficiência provinha de um sistema assistencialista e caritativo que, em última instância,

agravava a situação de segregação e exclusão. O modelo médico de assistência às pessoas

com deficiência também contribuiu para que a deficiência fosse considerada uma doença

que levava à incapacidade.

Retomando a discussão a partir da primeira metade do século XX, merece

destaque a criação, por toda a Europa, de centros especializados no tratamento de diversos

tipos de deficiência, que se mantêm até hoje, o que  caracterizou esse período como a “Era

das Instituições”.
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É também no início do século XX que a Psicologia se estabelece como área

científica e surgem na área da Pedagogia nomes como Maria Montessori (1870-1952) e

Decroly (1871-1922), cujos interesses culminam na educação de crianças com atraso

mental.

A concepção que está na base da evolução observada na primeira metade do

século XX é a de que as crianças com deficiência são educáveis, no entanto, o que se

coloca em pauta nesse momento é o modelo clínico que tem como base a segregação em

instituições especializadas e que durante a segunda metade do século XX, especialmente

durante os anos 60, começou a ser contestado.

Assim, a partir da década de 1960, o debate em torno das questões relativas aos

direitos das pessoas com deficiência ganha mais evidência, culminando, em 1971, com a

aprovação, pela ONU, da Declaração dos Direitos Gerais e Especiais dos Deficientes

Mentais.

Desde então, adotou-se a terminologia “normalização” para designar ações

públicas e privadas cujo objetivo era garantir às pessoas com deficiência o direito de

participar e conviver em meio à sociedade, porém, com padrões de comportamento o mais

próximo possível dos que esta exigia.

Nesse período, o princípio da normalização evidenciava ainda mais a criação para

os deficientes de um mundo separado, mas muito parecido, com aquele no qual vivia a

maioria das pessoas em seus espaços de moradia, escola, lazer, dentre outros.

A reflexão sobre os direitos de acesso à educação da pessoa com deficiência

ganhou novo enfoque nas primeiras décadas do século XX com o advento da

industrialização que acarretou mudanças sociais profundas e descobertas científicas que

ampliaram o conhecimento sobre problemas congênitos, disfunções sensoriais e distúrbios

mentais e físicos.

Após a Segunda Guerra, instala-se um campo fértil para a discussão dos direitos

que garantissem igualdade e fraternidade entre os seres humanos, especialmente após a

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).

Já não se cogitava se a pessoa com deficiência deveria ser educada, e sim, onde

essa pessoa seria educada.

Nesse momento a educação é dividida em educação regular e educação especial

institucionalizada. Criam-se as escolas especiais e as classes especiais inseridas nos

espaços físicos das escolas regulares.
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De acordo com Marques (1997, apud Regen 1998, p. 47), esse sistema não

atende às necessidades de aprendizagem desse grupo, porque:

[...] a Educação Especial espelha-se nas Instituições ao criar escola e
classes especiais, contribuindo para que crianças com deficiência sejam
facilmente identificadas e mantidas afastadas do convívio com as outras
crianças, quer na escola, quer na sua vizinhança. As classes especiais
dentro das escolas comuns funcionam mais para impedir que esses alunos
interfiram no ensino e não tragam problemas ao professor, impedindo-os de
ensinar adequadamente o resto da classe.

Ainda assim, o princípio da normalização estendeu-se pela Europa e América do

Norte. Nos Estados Unidos, a partir de 1975, crianças com algum tipo de deficiência

considerada moderada, poderiam freqüentar as escolas regulares, desde que participassem

do programa “Individuals with Disabilities Education Act”,ou IDEA.

O IDEA delega aos Estados a responsabilidade de incluir alunos com deficiência

em ambientes o menos restritivos possível, ou seja, inserir alunos com deficiência no ensino

regular, só permanecendo fora dele aqueles para os quais a educação não fosse satisfatória

( Power-de-Fur e Orelove, 1997). Surge, então, a prática “mainstreaming”, que objetiva

inserir os alunos com deficiência nos serviços educacionais da comunidade, em ambientes

menos restritivos.

Em meados de 1980, o chamado REI (Regular Education Imitiation) amplia o conceito de

“mainstreaming” e incentiva a permanência das crianças com deficiência na escola

regular em tempo integral, propondo uma parceria entre a educação especial e a

educação regular (POWER-DE-FUR E ORELOVE, 1997).

Segundo Oliveira (2004, p.18), esta prática corresponde “[...] a integração de

crianças e jovens que conseguiam acompanhar as aulas comuns sem que a escola tivesse

que se modificar para atendê-los”.

As idéias segregacionistas e preconceituosas, apesar de povoarem o imaginário

da sociedade, produzindo e alimentando condutas discriminatórias e intolerantes, também

fazem germinar iniciativas que buscam transformar a diversidade humana no elo

fundamental para a comunhão social.

Idéias que nasceram em movimentos realizados fora do contexto educacional,

impulsionados por demandas não exclusivamente educacionais, inspiraram a discussão à

respeito da inclusão das pessoas com deficiência no interior da escola regular.
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Nesse sentido, a Revolução Francesa e a Declaração Universal dos Direitos do

Homem tornaram-se inspiração para o que viria, mais tarde, a se configurar como a proposta

da educação inclusiva.

Assim, no final de 1980, em que pese as críticas ao movimento de integração,

observou-se resultados positivos na prática do “mainstreaming”, o que animou os

movimentos sociais a encamparem a luta para integrar todos os alunos com deficiência no

ensino comum, não importando o tipo ou a gravidade da deficiência. Principiava-se, assim, o

movimento de inclusão educacional, articulado com movimentos sociais mais amplos que

exigem maior igualdade e mecanismos mais eqüitativos no acesso aos bens e serviços.

Trata-se, portanto, de uma nova conduta da sociedade em relação à diversidade e à

singularidade do indivíduo. Contrapondo-se fortemente ao modelo da integração, a inclusão

escolar tem o objetivo de tornar reconhecida e valorizada a diversidade humana como

propulsora da aprendizagem. O que se busca é uma ação coletiva em favor do

desenvolvimento educativo das pessoas, especialmente as pessoas com deficiência.

Na educação dos sujeitos, a ênfase deve se dar na identificação de

potencialidades, num processo que culmina com a construção de alternativas para garantir

condições favoráveis à autonomia escolar e social do indivíduo.

Desta forma, a educação inclusiva tem sido caracterizada como um novo

paradigma, que se constitui pelo apreço à diversidade, posto que esta é benéfica para a

aprendizagem, e pela proposição de novas práticas pedagógicas. Nesse sentido, Glat e

Nogueira (2002, p.26, apud Mantoan, 2006, p. 42) assinalam:

Vale sempre enfatizar que a inclusão de indivíduos com necessidades
educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na
sua permanência junto aos demais alunos, nem na negação dos serviços
especializados àqueles que deles necessitem. Ao contrário, implica uma
reorganização do sistema educacional, o que acarreta a revisão de antigas
concepções e paradigmas educacionais na busca de se possibilitar o
desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses alunos, respeitando suas
diferenças e atendendo às suas necessidades.

Desde então, vários documentos enfatizaram a necessidade de prover

oportunidades educacionais às pessoas com deficiência, dentre eles, o “Programa Mundial

de Ação Relativa às Pessoas com Deficiência”, em 1983 e as “ Normas sobre a Equiparação

de Oportunidades para Pessoas com Deficiência”, em 1994, ambos da Organização das
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Nações Unidas. No entanto, o marco fundamental, no que diz respeito à evolução do

pensamento e das práticas educativas ocorreu com a Conferência Mundial sobre

Necessidades Educacionais Especiais, a Declaração de Salamanca, em 1994. Animaram o

espírito dos atores participantes da conferência a perspectiva política de construir uma

escola de qualidade para todos e a constatação de que as diferenças individuais precisam

ser respeitadas pela escola.

Em sua linha de ação, a Declaração de Salamanca refere-se à Educação para

Todos como sendo uma ampliação da idéia da educação da pessoa com deficiência. A

expressão necessidades educativas especiais aparece em seu texto referindo-se a “todas as

crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades

de aprendizagem” (BRASIL, 1994).

O documento resultante da Conferência, apoiada pela Unesco, é considerado

uma referência no debate sobre a inclusão em função da expressividade de seus

participantes (88 governos e 25 organizações não-governamentais), mas principalmente

pelo objetivo de promover a então denominada Educação para Todos, afirmando a escola

regular como “[...] a forma mais democrática para a efetiva ampliação de oportunidades

educacionais para pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais”. (BUENO,

2000, p.37).

1.3 – Políticas públicas, educação especial e inclusão no Brasil

Uma breve recuperação histórica da Educação Especial brasileira permite

constatar que a educação das pessoas com necessidades especiais é um fenômeno

recente, fortemente marcado pela herança da exclusão, do assistencialismo e da filantropia.

Desde a década de 1930 existiam classes especiais em escolas públicas, mas o acesso

dessas pessoas às escolas comuns só ocorreria de forma mais perceptível na segunda

metade do século XX. Até essa data, predominava o atendimento prestado por instituições

filantrópicas.

Assim como na Europa e na América do Norte, o modelo da integração escolar

também se fortaleceu no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, quando foram estruturadas as

propostas de atendimento educacional para pessoas com deficiência (única população

focalizada na época) com a intenção de aproximá-las dos demais alunos. A área da

Educação Especial foi incluída nos planos setoriais do governo e desenvolveram-se os
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setores especializados nas redes escolares e programas de formação de profissionais para

os campos da educação e reabilitação. Associando a herança assistencialista ao ideário

tecnicista, a Educação Especial ganha maior visibilidade na área educacional, unindo as

idéias de normalização e integração, acenando com os ganhos de um atendimento

especializado e interdisciplinar.

Nesse contexto histórico, os movimentos sociais nacionais e internacionais

reivindicavam o direito dessa população de ter acesso aos bens e serviços sociais

disponíveis para os demais integrantes da sociedade, inclusive a classe comum.

Convém nesse momento resgatar, sucintamente, a trajetória do movimento de

organização das pessoas com deficiência no Brasil destacando que, no que se refere ao seu

projeto político de inclusão, sua evolução acompanhou a transição ocorrida no âmbito da

legislação, ou seja, partiu de uma concepção assistencialista para aprimorar-se numa

perspectiva de autodeterminação dos sujeitos.

As primeiras entidades a surgir no país são aquelas caracterizadas por entidades

para pessoas com deficiência, isto é, entidades beneficentes nas quais as pessoas são

objetos das ações de terceiros, como por exemplo, o caso das APAES (Associação de Pais

e Amigos dos Excepciomais) e Pestalozzes.

O Movimento Apaeano merece relevo por se tratar do maior movimento

filantrópico do Brasil. Fruto da mobilização social de pais, a primeira Apae foi fundada no Rio

de Janeiro em 1955.

Progressivamente, diversas Apaes se instalaram no país, inclusive na Paraíba.

Na capital paraibana, a Apae foi fundada em 29 de março de 1957, tendo como primeira

sede o imóvel situado na Rua Desembargador Souto Maior, 186, no centro de João Pessoa.

A entidade fechou suas portas em 1968, assim permanecendo por dez anos, em

função de uma ordem judicial de despejo por falta de pagamento de aluguel, compromisso

assumido e não honrado pela Secretaria de Saúde do Estado. O que se mostra em relação

ao direito e à atenção para com as pessoas com deficiência é que nos 1950-1960, essa

parece ter sido uma preocupação advinda primordialmente dos movimentos da sociedade

civil.

Desse modo, de 1969 até 1981, em João Pessoa, não havia atendimento

educacional para as pessoas com deficiência.
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Juridicamente, a APAE voltou a funcionar em 1976, com designação de

Fundação. Somente em 1981 reabre, de fato, para prestar atendimento de reabilitação à

comunidade.

Apesar das dificuldades históricas enfrentadas pela Apae, essa instituição é uma

das maiores e mais respeitadas da cidade de João Pessoa.

As primeiras entidades de pessoas com deficiência, dirigidas e geridas por elas

próprias, surgem no Brasil em meados da década de 1950, principalmente no centro do

país. O fato de serem geridas por pessoas com deficiência não implicava, no entanto, o

abandono de posturas e práticas assistencialistas.

No contexto atual, existe uma ampla gama de ações institucionais que vão desde

posições e práticas pela emancipação, vida independente e auto sustentada, até práticas na

linha paternalista.

Merece destaque na história dos movimentos sociais em prol dos direitos das

pessoas com deficiência no Brasil a criação da Coalizão Nacional de Entidades de Pessoas

Deficientes, no ano de 1980, em Brasília. Essa coalizão reunia os movimentos de cegos,

surdos e deficientes físicos, significando um salto qualitativo na capacidade de organização

dos movimentos de então.

A mesma Coalizão organizou em Recife, Pernambuco, em 1981, Ano

Internacional da Pessoa Deficiente, o I Congresso Brasileiro de Pessoas Deficientes.

Posteriormente, em novo encontro nacional realizado em 1983, em São Bernardo do

Campo, São Paulo, decidiu-se pela extinção da Coalizão e pela criação das entidades

nacionais por área de deficiência. Foram criadas a Organização Nacional de Entidades de

Deficientes Físicos – Onedef, a Federação Brasileira de Entidades de Cegos – Febec e a

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – Feneis, que continuam a atuar

nesses moldes até esse momento.

Cada uma dessas organizações nacionais abriga dezenas de entidades de todos

os estados do Brasil realizando, desde então, diversos encontros estaduais, regionais e

nacionais, além da representação junto aos conselhos, fóruns e organismos públicos e

privados. Além dessas representações coexistem uma ampla rede de entidades,

movimentos, fundações e Ongs atuando em defesa dos direitos das pessoas com

deficiência nas mais diversas áreas da sociedade brasileira.
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Hoje, identificam-se duas vertentes no movimento das pessoas com deficiência

no Brasil. Uma de reivindicação política e social que tem como foco a luta pela conquista da

cidadania plena e é formada pelas associações e instituições e outra de cunho assistencial e

de afirmação individual.

Retomando a discussão a respeito das idéias de normalização e integração das

pessoas com deficiência, pela análise de Sassaki (2003a, p. 176), foi com o movimento pela

integração social e a criação de instituições especializadas que as pessoas com deficiência,

ao final da década de 1960, começaram a circular em novos contextos sociais.

A prática da integração escolar tinha como objetivo “[...] ajudar pessoas com

deficiência a obter uma existência tão próxima ao normal possível, a elas disponibilizando

padrões e condições de vida cotidiana próximas às normas e padrões da sociedade” (Anarc

– American National Association of Rehabilition Connseling, 1973 apud Aranha, p. 167).

A efetivação desse objetivo se daria por um continuum de serviços que garantisse

ao aluno com deficiência o direito de estar em espaços sociais que aumentassem sua

proximidade com as demais pessoas, podendo usufruir dos mesmos recursos educacionais

disponíveis no sistema de ensino, incluindo a classe comum, com a intenção de

potencializar suas possibilidades de interagir socialmente. A integração social, portanto,

envolve, segundo Mazzotta (1989, p. 43-44, grifos do autor):

[...] a interação, mediante a comunicação, a assimilação, pela participação
ativa e reconhecida do excepcional como elemento do grupo de crianças
“normais” e, finalmente, a aceitação, refletida na aprovação da criança
excepcional como elemento participante e aceito no grupo, mediante
relações regulares e espontâneas que fazem com que o excepcional se sinta
parte natural do grupo.

O que se propõe nesse modelo é que os alunos sejam atendidos em suas

necessidades por recursos especializados somente quando necessário, objetivando movê-

los para a classe comum tão logo possível. Desta forma, estavam previstos para o seu

atendimento a classe comum, a classe especial, a escola especial e o atendimento

domiciliar ou hospitalar.

Mantoan (2003,p.22-23) esclarece as questões que envolvem os conceitos de

integração:

Pela integração escolar, o aluno tem acesso às escolas por meio de um
leque de possibilidades educacionais, que vai da inserção às salas de aula
do ensino regular ao ensino em escolas especiais. O processo de integração
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ocorre dentro de uma estrutura educacional que oferece ao aluno a
oportunidade de transitar no sistema escolar da classe regular ao ensino
especial em todos os seus tipos de atendimento: escolas especiais, classes
especiais em escolas comuns, ensino itinerante, salas de recursos, classes
hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se de uma concepção de
inserção parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais segregados.

Nessa perspectiva, a matrícula na sala regular está condicionada ao tipo de

limitação que o aluno apresenta. Evidencia-se assim, que ficam fora do espaço escolar

aqueles que menos se ajustam às normas disciplinares ou de organização administrativa e

pedagógica das escolas.

Por se tratar de um processo centralizado exclusivamente no indivíduo,

selecionando-os entre aqueles que conseguem e aqueles que não conseguem se adaptar

aos padrões exigidos pela sociedade, o princípio de normalização/integração foi alvo de

duras críticas. Não haveria qualquer atitude inclusiva por parte da escola, pois o aluno

deveria estar previamente capacitado para superar as barreiras físicas, programáticas e

atitudinais existentes. Sassaki (2003a, p. 32-33), entende que “[...] de certa forma, essa

prática estava associada ao movimento de desinstitucionalização, no entanto, não exigindo

da sociedade uma mudança de práticas sociais, espaços físicos, atitudes e objetos”.

Para Mittler (2003, p. 34), nesse processo de integração é o aluno que deve se

adaptar à escola, não havendo uma perspectiva de que a escola realize mudanças para a

convivência de uma diversidade cada vez maior de alunos. Para o autor, a integração

significaria a mudança das escolas regulares em escolas especiais com transposição “[...]

das melhores práticas, dos melhores professores e dos melhores equipamentos das escolas

especiais para o sistema regular de ensino, mesmo quando eles parecem não ser

necessários”.

Por outro lado, esta problemática amplia-se quando encontramos o que se

chama de “inclusão ao contrário”, que seria:

[...] um artifício para que o atendimento escolar se mantenha nas instituições
especializadas. Estas se propõem a abrir e/ou transformar esse atendimento
já existente para alunos com deficiência e/com problemas de aprendizagem
também para alunos sem deficiências e mesmo sem dificuldades de
acompanhar/cursar as escolas comuns (BRASIL, 2004c, p. 17).

Enfim, na integração, é a pessoa com deficiência que deve se adaptar à

sociedade, situação essa que se contrapõe ao movimento de inclusão, quando então, em
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um esforço bilateral, a sociedade deve criar condições para evitar e impedir que a exclusão

ocorra.

Percebe-se que a filosofia e as práticas ainda segregacionistas do projeto de

integração foram, em certa medida, prejudiciais não só às pessoas com deficiência, mas

também, à sociedade em geral. A noção de que poderiam ser educadas em ambientes

segregados, alijadas do resto da sociedade, fortaleceu os estigmas sociais e a rejeição.

Tessaro (2003, p.342), aponta que “[...] é evidente que as práticas

segregacionistas, preconceituosas e assistencialistas em relação às pessoas portadoras de

deficiência se mantêm cristalizadas”, acrescentando em seguida: “Acreditamos, portanto,

que as limitações maiores em relação à deficiência não estão relacionadas com a deficiência

em si, mas com as crenças e as oportunidades que são oferecidas às pessoas com

deficiência” (p. 343). Desse modo, verifica-se que os deficientes são sistematicamente

submetidos ao isolamento social, o que lhes nega a oportunidade de efetiva participação

democrática na sociedade.

1.3.1 – Educação inclusiva : o marco legal

Conforme citado anteriormente, no cenário mundial, a prática da integração

ganhou maior impulso na década de 1980, como reflexo dos movimentos de luta pelos

direitos das pessoas com deficiência. No Brasil, esse período também foi marcado por

muitas lutas sociais empreendidas no sentido de se consolidar projetos políticos que

atendessem a demanda por melhores condições de acesso e permanência nas escolas.

Esses movimentos sociais denunciavam o quanto as políticas educacionais

implantadas no país ainda estavam distantes de atender às demandas da sociedade no

sentido de garantir o direito à educação de qualidade para todos.

Assim, o movimento em favor da integração e inclusão educacional das pessoas

com deficiência na rede regular de ensino tornou-se a referência principal das diretrizes

educacionais estabelecidas no país a partir da década de 1990 e está em pauta nos debates

e nas publicações acadêmicas.

Esse período configurou-se como um momento de transição e ressignificação da

política para a educação especial no país, consoante com o movimento mundial que

preconizava a oferta de educação básica para todos, especialmente, a partir da Conferência

Mundial de Educação para Todos e da Declaração de Salamanca. Nesse ponto, no plano



27

ético e político, a defesa da igualdade de direitos, dentre eles o direito à educação, parece

constituir-se um consenso. No entanto, no plano da definição das propostas para sua

implementação, diversas discordâncias são anunciadas.

Segundo Mantoan (2006, p.34) “[...] no discurso recorrente de muitos profissionais

da educação, a inclusão escolar tem sido expressão empregada com sentido restrito e como

se significasse apenas matricular alunos com deficiência em classe comum”. A autora

assinala, ainda, que também existem discordâncias quanto ao papel que o atendimento

educacional especializado deve assumir nesse processo.

No plano da legalidade, no documento “Política Nacional de Educação Especial”

(Brasil, 1994, p.18), entende-se como Integração o “[...] processo dinâmico de participação

das pessoas num contexto relacional, legitimando sua integração nos grupos sociais. A

Integração implica reciprocidade”. No sistema educacional, a integração é concebida como

um processo “[...] gradual e dinâmico que pode tomar distintas formas de acordo com as

necessidades e habilidades dos alunos”. Assim:

A integração educativo-escolar refere-se ao processo de educar-ensinar, no
mesmo grupo, a crianças com e sem necessidades educativas especiais,
durante uma parte ou na totalidade do tempo de permanência na escola.

Observa-se, pelo exposto, o movimento empreendido pela legislação brasileira no

sentido de implementar políticas públicas educacionais que favorecessem a construção de

uma cultura antidiscriminatória. Trata-se, no entanto, de uma iniciativa ainda marcada por

nuances segregacionistas, pois o princípio que a anima é que o aluno deve, através de suas

capacidades, adaptar-se à escola.

O termo “inclusão”, utilizado em grande parte das orientações legislativas

pertinentes à Educação Especial, implica, de acordo com Mantoan (1997), em um processo

mais radical e sistemático, que tem como objetivo não deixar nenhum indivíduo fora do

ensino regular desde o princípio. Significa, portanto, construir um sistema educacional que

considere as necessidades de todos os alunos, sendo instituído em função dessas

necessidades.

Trata-se, pois, segundo a autora, de uma mudança da perspectiva educacional

que não se limita a auxiliar apenas àqueles que têm dificuldades, mas a apoiar a todos

(professores, alunos, administradores), para que obtenham sucesso educacional

(MANTOAN, 1997).
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Do ponto de vista da legislação brasileira, analisa-se a seguir parte de um

conjunto de regulamentações estabelecidas pelo governo Federal a partir de 1990 que

expressam o programa de reformas implantadas na educação nacional no que concerne à

educação especial.

1.3.2 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96)

Após oito anos de discussões no Congresso Nacional, em 20 de dezembro de

1996, é sancionada a lei nº 9394, a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB/96, a seguir).

Nela, o Título II e o Capítulo V tratam dos Princípios e Fins da Educação Nacional

e da Educação Especial, respectivamente.

Para os efeitos deste estudo, destacam-se a seguir os artigos mais significativos

para a discussão sobre a inclusão escolar no Brasil:

Artigo 2o – A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Artigo 3o – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições de acesso e permanência na escola;
II – respeito à liberdade e apreço à tolerância.

Art. 58 - entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

§ 1º- Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializados, na escola

regular, para atender as peculiaridades da clientela da educação especial.

§ 2º- O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou
serviços especializados, sempre que, em função das condições
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes
comuns de ensino regular.

Art.59- Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais:

I- Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender as suas necessidades;

(...)
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III- Professores com especialização adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns.
(LDB/96, p. 51-52).

Assim como a Constituição Federal (1988), o conteúdo especificado no Artigo 58

da LDB/96 indica que a oferta de educação especial deve ser efetivada no sistema regular

de ensino.

No entanto, o termo “preferencialmente” tende a sugerir a disponibilidade desse

atendimento não necessariamente no sistema regular, abrindo-se precedência para sua

efetivação em outras esferas educacionais. De acordo com Minto (2000, p. 9),

“...preferencialmente pode ser o termo-chave para o não-cumprimento do artigo, pois quem

dá primazia a, já tem arbitrada legalmente a porta de exceção”(grifos do autor).

Se a matrícula deve ser realizada preferencialmente na rede regular de ensino,

pode-se indagar como se configura e quem decide essa preferência. Da mesma forma, é

importante definir se rede regular de ensino tem o mesmo significado de classe comum da

escola regular.

Tendo em vista a tendência que orienta a política de educação especial no Brasil

para o princípio da integração, esta proposição poderia, segundo alguns autores, lesar o

direito a integração escolar.

No parágrafo primeiro, a legislação reconhece a necessidade de serviços de

apoio na escola regular para satisfazer as exigências educativas de determinados casos. No

entanto, a expressão “quando necessário”, lança dúvidas sobre os critérios utilizados para

atestar-se em quais situações os serviços de apoio seriam dispensáveis.

A esse respeito, Carvalho (1998, p. 96) aponta “[...] o apoio especializado será

sempre necessário, seja ao próprio aluno, ao seu professor, principalmente se do ensino

regular ou à sua família”.

No segundo parágrafo expressam-se as condições pelas quais a oferta de

educação especial será assegurada, não ocorrendo unicamente nas classes comuns de

ensino regular. Nota-se aí que se prevê a substituição do ensino regular, ministrado

indistintamente a todos os alunos, pelo ensino especial, destinado exclusivamente aos

alunos com necessidades educativas especiais, o que denota um contra-senso com a

política de integração que se deseja implementar.
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O artigo 208, inciso III, da Constituição Federal (1988), prevê o atendimento

educacional especializado para alunos com deficiência em caráter complementar e não

substitutivo, como propõe a nova LDB.

Essa indicação é, também, uma contradição ao princípio constitucional de

promoção do bem de todos, sem preconceitos ou quaisquer outras formas de

discriminação.

O Artigo 59 trata dos apoios que os sistemas de ensino deverão oferecer aos

alunos com necessidades educativas especiais na rede regular de ensino. Esses apoios

ou serviços, comumente inexistentes na organização escolar, são fundamentais para

garantir o sucesso escolar de alguns alunos. A formação de professores constitui-se

prioridade para que sejam asseguradas, de fato, a qualificação desses profissionais que

receberão em suas salas de aula alunos com diferentes necessidades educativas.

A esse respeito, as reflexões de Ferreira (2006) oferecem importantes

contribuições para o debate sobre a formação docente no Brasil, na perspectiva da

educação inclusiva.

No seu entendimento, a formação oferecida aos docentes adotou um modelo

acadêmico que determina quais conteúdos, supostamente, seriam úteis à ação docente

no atual contexto da escola pública, sem considerar a experiência acumulada pelos

professores.

Emergem dessa constatação duas reflexões importantes que configuram,

segundo a autora, um equívoco epistemológico: a primeira refere-se ao entendimento de

que os professores necessitam de formação porque não foram suficientemente

qualificados para a prática docente durante a formação inicial nas instituições de ensino

superior; a segunda pressupõe que a formação continuada é fundamental porque as

experiências, o conhecimento e as habilidades construídas pelos professores na escola

não são importantes para a sua formação.

Tais concepções subsidiaram a elaboração dos programas dos cursos de

formação de professores durante muitos anos, caracterizados sobretudo pela

desarticulação entre as ações desenvolvidas e a experiência, o conhecimento, a

habilidade e os interesses dos professores para quem foram destinados.

É importante considerar que os professores devem ser vistos como o principal

instrumento da própria ação de formação. Desta forma, os cursos de formação deveriam
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privilegiar o repertório de conhecimentos e habilidades do professor, condição básica para

que sua prática seja aperfeiçoada.

Na escola de hoje, a diversidade de estilos de aprendizagem presentes na sala de

aula exigem um novo perfil e novas estratégias de atuação dos docentes. Com relação ao

desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos, o reconhecimento do poder do

professor para responder às necessidades de aprendizagem dos alunos deve ser o ponto

de partida de qualquer programa de formação de professores.

Segundo Ferreira (2006, p.230):

[...] o novo perfil do professor para a inclusão ainda é uma incógnita para os
sistemas educacionais e suas características ainda escapam aos
acadêmicos (estudiosos e pesquisadores), às comunidades escolares e,
também, às próprias professoras.

No entanto, existem características que consensualmente são apontadas como

fundamentais para o perfil desse novo professor, quais sejam: a capacidade de

compreender e praticar o acolhimento à diversidade, estar aberto para práticas

inovadoras em sala de aula, aprender a conhecer as habilidades, necessidades,

interesses e experiências de seus alunos a fim de elaborar aulas que privilegiem essas

informações, ser capaz de trabalhar em equipes, refletindo e pesquisando sobre sua

prática cotidiana, com vistas a transformá-la de acordo com as experiências do seu

contexto educacional.

O dispositivo legal aqui destacado não é o único a tratar da formação de

professores no âmbito das políticas públicas educacionais. Em que pese o

reconhecimento do caráter fundante para a construção e manutenção da inclusão escolar,

o instrumento jurídico não parece suficiente para assegurar a formação desses

professores. Em conseqüência, a educação inclusiva parece configurar-se mais como

utopia do que realidade no cotidiano escolar.

As prerrogativas anunciadas na LDB/96, particularmente no âmbito da educação

especial, representam a expressão política que a área adquiriu na educação geral. Apesar

dos avanços contidos na nova LDB, que incorpora as conquistas acumuladas nos 35 anos

que a separam de sua primeira edição, observa-se que os dispositivos que a compõem,

embora afirmem o direito à educação pública e gratuita, são viabilizados, pela análise
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realizada, sob certas condições que dificultam a real extensão e garantia desses direitos

para todos.

1.3.3 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001)

Esse documento tem por finalidade, conforme indica o Artigo 1º, instituir as

“Diretrizes Curriculares para a educação de todos os alunos que apresentem

necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas etapas e

modalidades”.

O conteúdo dessa resolução é originário do parecer nº 17/2001, que justifica a

elaboração do documento frente “[...] à necessidade e a urgência da elaboração de

normas pelos sistemas de ensino e educação, para o atendimento da significativa

população que apresenta necessidades educacionais especiais” (BRASIL, 2001, p.1).

Transcrevem-se, a seguir, os artigos mais significativos para a compreensão da

estrutura organizacional do processo inclusivo no Brasil:

Art. 7º O atendimento aos alunos com necessidades especiais deve ser
realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou
modalidade da educação Básica. (BRASIL, 2001 a , p. 2).

Nota-se, nesse ponto, uma alteração significativa em relação ao outro documento

analisado anteriormente. Se na LDB/96 a oferta de ensino especial na rede regular se

dava mediante um caráter “preferencial”, neste momento evidencia-se uma mudança

nessa condição, posto que as proposições contidas no documento em análise orientam

para uma oferta fundamentalmente no âmbito do ensino regular.

Art. 9º As escolas podem criar, extraordinariamente, classes especiais, cuja
organização fundamenta-se no capítulo II da LDBEN, nas  diretrizes
curriculares nacionais para a Educação Básica, bem como nos referenciais e
parâmetros curriculares nacionais, para atendimento, em caráter transitório,
a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou
condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e
demandam ajudas e apoios intensos e contínuos.
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§ 1º- Nas classes especiais, o professor deve desenvolver o currículo,
mediante adaptações, e, quando necessário, atividades de vida autônoma e
social no turno inverso.

§ 2º - A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno e das condições
para o atendimento inclusivo, a equipe pedagógica da escola e família
devem decidir conjuntamente, com base em avaliação pedagógica, quanto
ao seu retorno à classe comum. (Brasil, 2001 a , p. 3).

Evidencia-se nesse artigo, a indicação da criação de classes especiais em caráter

“extraordinário”, além do que a recomendação é de que os alunos que se beneficiam

desse atendimento o façam de forma transitória.

No contexto da inclusão escolar, a existência de classes especiais nas escolas de

ensino regular tem suscitado opiniões diferenciadas por parte de alguns interlocutores que

analisam o processo. De certa forma, essas diferenças tendem a se refletir na própria

elaboração das proposições políticas que se consubstanciam nos documentos.

Existe o entendimento de que, no atual contexto da inclusão escolar, o recurso da

classe especial implicaria em dificuldades para que os alunos pudessem contar com

atendimento na classe comum, além do fato de que esse recurso, de certo modo,

representa um meio de segregação dentro do próprio sistema de ensino.

A resistência em relação à permanência desse recurso da educação especial tem

origem, também, no desvirtuamento do propósito a que esse serviço esteve submetido.

Segundo Omote (2000, p. 52) “[...] a abertura de classe especial numa escola não

tem melhorado a oportunidade de as crianças deficientes terem acesso à escola”. Para o

autor, “[...] as escolas ... iniciam o processo de abertura de classes especiais em função

da existência no seu interior de alunos com graves dificuldades de aprendizagem”. Ao

mesmo tempo atesta que “Não é o recurso que precisa ser combatido, mas o seu mau

uso é que precisa ser reconhecido e urgentemente corrigido”.

O Artigo 8º esclarece os critérios nos quais deve se sustentar a oferta de

educação especial na rede regular de ensino. Destacamos, a seguir, os incisos mais

importantes para a discussão do presente estudo:

Art. 8º As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na
organização de suas classes comuns:

III- flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado
prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e
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recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao
desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais
especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a
freqüência obrigatória;

V- serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas
quais o professor especializado em educação especial realize a
complementação ou suplementação curricular, utilizando procedimentos,
equipamentos e materiais específicos;

VI- condições para a reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva,
com protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento
com as necessidades/possibilidades surgidas na relação pedagógica,
inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino superior e de
pesquisa;

VII- sustentabilidade no processo inclusivo, mediante aprendizagem
cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola e constituição de
redes de apoio, com a participação da família no processo educativo, bem
como de outros agentes e recursos da comunidade. (Brasil, 2001 a p.2).

Percebe-se, pelo exposto neste artigo, que existe uma estrutura normativa

específica com a finalidade de estruturar o espaço de ensino.

Na perspectiva da educação especial, no entanto, as orientações propostas têm

gerado diferentes pontos de vista. Um aspecto importante refere-se à flexibilização do

currículo escolar, que poderia contribuir para a permanência da diferenciação entre níveis

de aprendizagem, desvirtuando o propósito da inclusão escolar. A esse respeito, Mantoan

(2003, p.131) afirma que “[...] adaptar currículos, facilitar tarefas e diminuir o alcance dos

objetivos educacionais concorrem para que rebaixemos o nível de nossas expectativas

em relação à potencialidade desse para enfrentar uma tarefa mais complexa, diferente”.

Ainda no Artigo 8º, o inciso V aponta a sala de recursos como outro tipo de apoio

que as escolas deverão prover. Nesse espaço, os professores especializados em

educação especial devem realizar seu trabalho. O parecer CNE/CEB nº 2/2001 indica que

o atendimento nesse espaço “[...] pode ser realizado individualmente ou em pequenos

grupos, para alunos que apresentem necessidades educacionais semelhantes, em horário

diferente daquele em que freqüentam a classe comum” (BRASIL, 2001c, p. 22). Observa-

se a permanência dos recursos da educação especial nos ambientes regulares de ensino.

Discute-se, no entanto, se esse fato é salutar no contexto da educação inclusiva.

No item VI do Artigo 8º, preconiza-se, baseado na experiência do professor em

relação às práticas pedagógicas, o protagonismo deste na condução da inclusão. No
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entanto, as respostas ao processo inclusivo não devem ser demandadas somente ao

professor, uma vez que este não se circunscreve apenas ao ambiente da sala de aula.

Segundo Prieto (2003, p. 146), “[...] cabe ressaltar ... que parece estar delegada

aos professores capacitados e, principalmente, aos professores especializados em

educação especial a responsabilidade pelo êxito ou fracasso do que está sendo

denominada inclusão escolar”.

Os demais elementos que devem sustentar o processo inclusivo estão

configurados no inciso VII do Artigo 8º como constituintes da escola e da comunidade.

Diante da análise realizada, observa-se que a Resolução CNE/CEB nº 2/2001,

dispõe sobre os critérios organizacionais que devem dar conformidade à proposta de

inclusão escolar.

Percebe-se que a prioridade para gerir e responder a esse processo está

fortemente vinculada à escola. Ao que parece, os encaminhamentos propostos para a

implementação da inclusão escolar, processo que ultrapassa a instância educacional,

ficam reduzidos ao próprio âmbito das escolas.

Na atualidade, não se devem desconsiderar os entraves políticos históricos que

dificultam o processo de implementação das políticas educacionais para as pessoas com

necessidades educativas especiais.

Nesse sentido, o documento “Política Nacional de Educação Especial”, que se

empenha, no bojo de suas diretrizes, na busca pela consolidação dos princípios firmados

na Declaração de Educação para Todos, dimensiona os problemas existentes nesse

campo da seguinte forma: 1) “insuficiência de ações organizadas entre os diversos níveis

de planejamento, nas esferas estadual, municipal e particular”; 2) “planejamentos

distanciados da realidade educacional do país, prejudicando o atendimento das reais

necessidades dos portadores de necessidades especiais”; 3) “escassez de recursos

financeiros para os programas de educação especial”; 4) “carência de técnicos para

orientação, acompanhamento e avaliação da programação pedagógica a ser

desenvolvida com o aluno” (BRASIL, 1994, p. 31-32).

O documento também aponta que, apesar de “[...] se registrarem conquistas

importantes nestas duas últimas décadas, ainda persistem inúmeras dificuldades, algumas

estruturais da sociedade brasileira, e outras específicas da educação de portadores de

necessidades especiais”. Para superá-las, o documento indica que “[...] serão estabelecidos
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objetivos da educação especial e diretrizes gerais para a formulação dos planos de ação”

(BRASIL, 1994, p. 30). Dentre os objetivos, são contemplados aqueles referentes à

integração escolar “[...] dos alunos portadores de deficiência e de condutas típicas no ensino

regular, sempre que possível” (BRASIL, 1994, p. 49).

Vê-se, então, que a luta histórica empreendida pelos movimentos sociais em prol

da superação da segregação, exclusão e preconceito aos quais estão submetidos as

pessoas com necessidades educacionais especiais, dentre elas as pessoas com

deficiência, tem orientado as deliberações das políticas públicas para esta área.

Fruto do movimento pela conquista da cidadania, na esfera Federal, há um

aparato legal que contempla a educação inclusiva (do ponto de vista institucional e

filosófico), no entanto, a situação nos níveis estadual e municipal é, ainda, muito variável.

Apesar da expansão do acesso à escola na faixa dos 7 aos 14 anos, o

diagnóstico do Plano Nacional de Educação (2001, p.49), aponta que dos 5.507

municípios brasileiros, 59,1% não ofereciam educação especial em 1998. O mesmo

documento aponta que existem grandes diferenças regionais: no Nordeste não se

observa essa modalidade em 78,3% dos municípios, destacando-se o Rio Grande do

Norte, com apenas 9,6% dos seus municípios apresentando dados de atendimento. A

região Sul apresenta 58,1% dos municípios oferecendo educação especial, com o Paraná

em destaque com o mais alto percentual, 83,2%. No Centro-Oeste, o Mato Grosso do sul

tinha atendimento em 76,6% dos seus municípios. O Espírito Santo é o Estado com mais

alto percentual de municípios que oferecem educação especial, 83,1%.

Em 2002, segundo o Censo Educacional, o Brasil apresentava 448.601 alunos

com necessidades especiais matriculados na Educação Básica, em classes comuns ou

escolas especiais. Esse número representa 0,8% dos mais de 50 milhões da Educação

Básica e cobertura de 6,3% da demanda de 6.500.000 alunos potenciais, valor estimado a

partir do Censo Populacional de 1991.

O município de João Pessoa desenvolve a educação inclusiva de alunos com

deficiência por meio de políticas públicas regulamentadas pelo Plano Municipal de

Educação, e segue como legislação específica a Lei nº 1577 de 23/02/1999, sobre o

sistema linguístico da Língua Brasileira de Sinais (Libras). As ações públicas de educação

especial no município são norteadas pelas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial

na Educação Básica.
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A rede de ensino da cidade é composta por 90 escolas regulares e 2 inclusivas.

Das 92 escolas, 40 possuem acesso físico às pessoas em cadeiras de rodas ou com

dificuldades de locomoção. Estão matriculados 60.833 alunos, sendo 3.574 na Educação

Infantil e 57.259 no Ensino Fundamental. Desse total, 791 alunos são portadores de

necessidades especiais. As modalidades de atendimento a esses alunos mais utilizadas

são as turmas comuns com o apoio da educação especial e das Instituições conveniadas.

Existem ainda, em menor número, as classes especiais. Na rede há 50 professores

habilitados em Educação Especial/Inclusiva. A formação desses profissionais é feita por

meio de cursos periódicos.

É opinião consensual que o atendimento escolar de alunos com necessidades

especiais deve ser universalizado, que os sistemas de ensino devem responder melhor às

demandas de aprendizagem desse grupo e que, aos professores, devem ser asseguradas

as condições de formação continuada.

No entanto, a implementação dessas políticas depende de determinantes sociais,

econômicos e políticos em vigor tanto na esfera local quanto na global, posto que tais

condições influenciam o espaço social no qual a inclusão tem lugar.
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Capítulo 2

O referencial teórico-metodológico da pesquisa

2.1 – A opção pela abordagem qualitativa

Neste estudo, elege-se a mãe da criança com deficiência como sujeito da

pesquisa. Busca-se analisar as concepções, atitudes e opiniões construídas nas relações

sociais que se estabelecem no contexto da escola regular, tendo como principal fonte de

pesquisa as experiências de vida que têm lugar no espaço público, e que se referem ao

problema da educação de seus filhos num dado modelo escolar. A concepção que serviu de

base para a delimitação da trilha metodológica deste estudo é baseada na abordagem

qualitativa que envolve estudos empíricos sobre o cotidiano e a construção da realidade

social.

Conforme indica Minayo (1996, p.21-22):

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares [...] ela
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.

No campo da epistemologia, a pesquisa qualitativa concebe o conhecimento

humano numa perspectiva mais holística do fenômeno a ser estudado. O olhar do

pesquisador se volta para o pesquisado e seu contexto, a fim de observar, coletar e

organizar as informações, sem perder de vista detalhes importantes no processo.

Os significados emergem da percepção dos sujeitos da pesquisa, assim como os

pressupostos e conclusões preliminares podem sofrer mudanças na medida em que a

pesquisa avança.

A pesquisa qualitativa é com freqüência associada aos estudos históricos,

antropológicos e etnográficos, configurando-se quase como uma abordagem singular desse

campo do conhecimento. Isto porque os problemas que emergem no campo social têm

causas diversas, repousam sobre uma rede de fatores de natureza e importância variáveis

que se conjugam, interagem, e que se deve compreender para verdadeiramente conhecer

os fatos humanos.
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A abordagem qualitativa adequa-se a este estudo por oferecer um campo de

pesquisa mais amplo, que permite o alargamento da visão para aqueles fatores

desconsiderados pelos esquemas explicativos tradicionais, como o é, em muitos casos, a

compreensão de como os usuários do sistema público de educação concebem o processo

de inclusão de crianças com deficiência.

A maior preocupação dos pesquisadores numa abordagem qualitativa é a

apreensão dos fenômenos a partir do ponto de vista dos participantes, numa relação

dialógica fundada na confiança, na qual ambos, pesquisador e sujeito da pesquisa,

encontram-se num mesmo patamar na interação. Esta postura possibilitou a troca de idéias

com as mães para se chegar ao fenômeno pesquisado, neste caso, as representações

sociais sobre a inclusão educacional de seus filhos com deficiência.

Na abordagem qualitativa, a matéria prima é a palavra, a fala cotidiana, meio

privilegiado para se entender um pouco do universo dos sujeitos, que é para Minayo e

Sanches (1993, p.245):

[...] reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e
símbolos (sendo ela mesma um deles) e, ao mesmo tempo, possui a magia
de transmitir, através de um porta-voz (o entrevistado), representações de
grupos determinados em condições históricas, sócio-econômicas e culturais
específicas.

Busca-se no relato das mães o universo de significados que emergiram no plano

onde se originaram, ou seja, no cotidiano. Ao falarem das experiências vividas com seus

filhos revelam lembranças de histórias de vida em que medos, frustrações, descrenças

misturam-se com posturas de tolerância, esperança e participação que geram iniciativas

pessoais, responsáveis por mudanças no universo escolar.

Na construção do conhecimento que esses relatos fazem brotar, dispensa-se

cuidado especial na observação da subjetividade materna, pois elas, na maioria das vezes,

são as protagonistas e principais responsáveis pela solução dos problemas e pelos cuidados

com os filhos, notadamente quando se trata de um filho com deficiência.

Nessa perspectiva, ganha importância o microcosmo das mães, seu jeito de falar,

se comunicar, calar, trabalhar, a fim de compreender seu mundo habitual. Ao mesmo tempo,

atenta-se para os relatos de suas experiências de vida, tanto em relação ao passado, quanto

ao presente, no atendimento e na educação de seus filhos.
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2.2 – As bases conceituais da Teoria das Representações Sociais

A Teoria das Representações Sociais, referencial teórico deste estudo, configura-

se, na atualidade, num corpus de conhecimento que tem ocupado grande espaço no campo

das ciências sociais, visto sua concepção estruturante no intercâmbio entre o psíquico e o

social. Seu aporte teórico tem proporcionado novas formas de olhar, entender e interpretar

os fenômenos sociais.

O termo Representações Sociais refere-se, ao mesmo tempo, a um conjunto de

fenômenos, ao conceito que os engloba e a teoria construída para explicá-los, e se insere no

campo da psicologia social.

O primeiro desenho formal do conceito e da Teoria das Representações Sociais

surgiu com Serge Moscovici, na obra Psycanalise, son Image et son Public (1961). Neste

trabalho, o autor, resgatando o conceito das Representações Coletivas proposto por

Durkheim, estudou as diversas maneiras pelas quais a psicanálise era compreendida

(representada) e difundida à população parisiense, e introduziu o conceito das

Representações Sociais.

A corrente psicossociológica da qual Moscovici participa, de origem européia,

opõe-se a Psicologia Social norte-americana, tradicionalmente comprometida com o

movimento filosófico da ciência positivista, entre outras coisas, por esta se interessar

principalmente por processos psicológicos individuais, perspectiva que não se mostra capaz

de dar conta das relações informais e cotidianas da vida humana, em um nível mais social

ou coletivo.

Importa para uma psicologia social mais orientada socialmente tanto os

comportamentos individuais quanto os fatos sociais em sua concretude e singularidade

histórica. Mais que isso, importa não apenas a influência dos contextos sociais sobre os

comportamentos, estados e processos individuais, como também a participação destes na

construção das próprias realidades sociais.

Para se contrapor à perspectiva individualista que se instalara na psicologia social

tradicional, Moscovici retoma o conceito das Representações Coletivas de Durkheim (1912-

1978), conceito este que englobava uma classe de conhecimentos e crenças que incluíam a

ciência, a religião, os mitos, as categorias do espaço e do tempo, como conhecimentos

inerentes à própria sociedade.

Moscovici constrói o conceito das representações sociais a partir do princípio de

Durkheim que explicitava a irredutibilidade do pensamento coletivo e dos princípios que os
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regem ao pensamento individual, bem como a ligação dos conteúdos e da estrutura do

pensamento coletivo às formas de organização social.

Para Durkheim (1978), “a sociedade é uma realidade sui-gêneris”, e as

representações coletivas que a exprimem, são fatos sociais, coisas, reais por elas mesmas.

O pensamento coletivo e os princípios que os regem são irredutíveis ao pensamento

individual, estando seus conteúdos e sua estrutura ligados às formas de organização social.

Segundo o autor, as representações coletivas:

[...] são o produto de uma imensa cooperação que se estende, não apenas
no espaço, mas no tempo; para fazê-las, uma multidão de espíritos diversos
associaram, misturaram, combinaram suas idéias e sentimentos; longas
séries de gerações acumularam aqui sua experiência e saber. (p.216).

Dessa origem, resultariam as características básicas das representações coletivas

em relação ao comportamento e ao pensamento individuais: autonomia, exterioridade e

coercitividade.

O conceito das representações coletivas foi construído através do estudo empírico

da religião de povos primitivos. Durkheim assegura que as “formas elementares”

identificadas naquelas representações religiosas seriam encontradas, como amálgama

básico, nas religiões mais elaboradas. Ocorreria o mesmo em relação às demais formas de

conhecimento social, uma vez que derivavam da própria religião.

Na perspectiva durkheimiana, a representação é um fenômeno de expressão dos

sujeitos a partir de forças que emanam da sociedade. As representações têm origem nas

instituições sociais de forma coercitiva e homogeneizadora sobre os indivíduos e grupos de

indivíduos, que passam a representar valores, crenças, conhecimentos, comunicando e

exercendo influência nos comportamentos e nas condutas. No seu entendimento, as

representações são irredutíveis a qualquer análise posterior e incompatíveis com a

mudança.

As representações servem também para, entre os homens:

[...] preservar o vínculo entre eles, prepará-los para pensar e agir de modo
uniforme. Ela é coletiva por isso e também porque perdura pelas gerações e
exerce uma coerção sobre os indivíduos, traço comum a todos os fatos
sociais. (Moscovici, 2001, p.47).
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O conceito de representações coletivas proposto por Durkeim assenta-se em

bases estáticas, ou seja, tais fenômenos são vistos como se configurassem suportes para

palavras e idéias, à semelhança de camadas de um ar estagnado na atmosfera, e incluiriam

qualquer tipo de idéia, noção ou crença que ocorre dentro de uma comunidade.

Tal ponto de vista parece ser suficiente para explicar a sociedade ocidental do

início do século XX, devido à relativa integridade das religiões e de outros sistemas

unificadores. Entretanto, nas sociedades contemporâneas, novos fenômenos

representacionais, de diversas origens, apresentam-se para exame.

Segundo Moscovici, reside precisamente aí o equívoco da teoria durkheimiana

das representações coletivas, pois, no seu entendimento, é impossível incluir um raio de

conhecimentos e crenças tão amplo a partir de tal conceito.

Assim, diferentemente de Durkheim, Moscovici aponta que as representações

devem ser entendidas como estruturas dinâmicas, que operam em um conjunto de relações

e comportamentos que surgem e desaparecem, juntamente com as próprias

representações. Dito de outro modo, Moscovici nega seu caráter mecanicista, coercitivo e de

autonomia coletiva, regida por leis que coíbem a autonomia individual.

Desse modo, interessa a Moscovici as representações da sociedade atual, que

via de regra, não têm tempo suficiente para se sedimentar em tradições estáveis.

Para o autor, a heterogeneidade e a flutuação dos sistemas unificadores das

ciências, das religiões e das ideologias na contemporaneidade só aumentaram a importância

das representações sociais, que devem estar em mudança constante para adentrar na vida

cotidiana e se tornar parte da realidade comum.

Nas palavras do autor: [...] existe uma necessidade contínua de se re-constituir o

“senso comum” ou a forma de compreensão que cria o substrato das imagens e sentidos,

sem a qual nenhuma coletividade pode operar. (MOSCOVICI, 2003, p.48).

Assim, Moscovici argumenta que as representações sociais devem ser vistas

como uma maneira específica de compreender e comunicar o que já se sabe e, em última

instância, elas tem o objetivo de abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e

percepções que o reproduzam de forma significativa.

Nesse sentido, aponta a diferença entre os fenômenos sob os quais Durkheim se

debruçara e aqueles que julga serem importantes para a psicologia social na

contemporaneidade:
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As representações em que estou interessado não são as de sociedades
primitivas, nem as reminiscências no solo de nossa cultura, de épocas
remotas. São aquelas da nossa sociedade presente, do nosso solo político,
científico e humano, que nem sempre tiveram tempo suficiente para permitir
a sedimentação que as tornasse tradições imutáveis. Moscovici (1984a, p.18-
19).

A partir de Moscovici, questiona-se a dissociação entre o indivíduo e o coletivo na

vida cotidiana. Na atualidade, tem-se a expectativa de que estes elementos estão

necessariamente imbricados, numa dimensão relacional entre a psiquê e o social.

Nessa perspectiva, não se concebe a cisão indivíduo-coletividade: “Se vê na

Psicologia Social um meio de se preencher uma falta: de uma parte, preencher o sujeito

social de um mundo interior; de outra parte restituir o sujeito individual ao mundo exterior,

isto é, social” (MOSCOVICI, 1988, p.9).

Caberia à psicologia social descobrir a estrutura e os mecanismos internos das

representações sociais.

Jodelet (2001, p.22) assegura que:

Moscovici (1961) renovou a análise, insistindo sobre a especificidade dos
fenômenos representativos nas sociedades contemporâneas, caracterizadas
por: intensidade e fluidez das trocas e comunicações; desenvolvimento da
ciência; pluralidade e mobilidade sociais.

Compreende-se, então, a mudança empreendida por Moscovici na concepção

representação de coletiva para social. O caráter social das representações transparece na

função que elas desempenham na sociedade, precisamente na formação de condutas e

na orientação das comunicações sociais.

Com o adjetivo “social”, Moscovici procura imprimir a dinamicidade e diversidade

das formas representacionais em contextos sociais dinâmicos, estruturados a partir de

muitos centros, marcados pela difusão de diversas formas de conhecimento em tempos de

comunicação. Essa perspectiva opõe-se a noção “estática” das representações coletivas de

Durkheim.
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2.2.1 - O conceito de representações sociais

Moscovici elabora o conceito das representações sociais analisando como as

pessoas constroem e são construídas pela realidade social, propondo uma teoria cujo objeto

é o conhecimento do senso comum, enfocado no plano social e intelectual, e como forma de

construção social da realidade.

Para o autor:

Representar uma coisa não é, com efeito, simplesmente duplicá-la, repeti-la
ou reproduzi-la; é reconstrui-la, retocá-la, modificar-lhe o contexto. A
comunicação que se estabelece entre o conceito e a percepção, um
penetrando no outro, transformando a substância concreta comum, cria a
impressão de realismo. (...) Essas constelações intelectuais uma vez fixadas
nos fazem esquecer de que são obra nossa, que tiveram um começo e terão
um fim, que sua existência no exterior leva a marca de uma passagem pelo
psiquismo individual e social. Moscovici (1978, p.56-57).

Representar, portanto, é uma atividade psíquica através da qual o indivíduo recria

a realidade vivenciada, imprimindo-lhe novos significados mediados pelas interações sociais

que vivencia. O conhecimento que o indivíduo tem da realidade é um conhecimento

construído psíquica e socialmente, a partir de sua relação com o mundo e expresso nas

representações que elabora.

Através da atividade representacional o sujeito não apenas recria a realidade do

mundo que o cerca, mas também recria a si próprio, adequando-se às necessidades e

circunstâncias que o ambiente externo oferece.

Conforme assinala Jovchelovitch (2003, p.78):

O sujeito constrói, na sua relação com o mundo, um novo mundo de
significados. De um lado, é através da sua atividade e relação com os outros
que as representações têm origem, permitindo uma mediação entre o sujeito
e o mundo que ele ao mesmo tempo descobre e constrói. De outro lado, as
representações permitem a existência de símbolos, pedaços de realidade
social mobilizados pela atividade criadora de sujeitos sociais para dar sentido
e forma às circunstâncias nas quais eles se encontram.

As representações sociais são, ainda, teorias dos saberes populares e do senso

comum, que têm origem nas práticas sociais, cujas funções é dar sentido a realidade social,

produzir identidades, organizar as comunicações e orientar as condutas.
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Assim, uma representação social corresponde a uma forma de expressão social

do conhecimento, que concorre para uma vivência prática. O conceito proposto por Jodelet

(1989), amplamente aceito por pesquisadores das mais variadas correntes que acolhem a

noção de representações sociais, sistematiza essa noção. Para a autora as representações

sociais são [...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um

objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto

social. (JODELET, 1989, p. 36)

Jodelet (1988, p.360-365) aponta, ainda, as cinco características fundamentais da

representação, que se sobressaem no ato de representar:

[...] ela é sempre representação de um objeto;
Ela tem um caráter imaginante e a propriedade de tornar intercambiável o
sensível e a idéia, o percebido e o conceito;
Ela tem um caráter simbólico e significante;
Ela tem um caráter construtivo;
Ela tem um caráter autônomo e criativo.

Constituem, portanto, uma fusão de elementos culturais, sociais, econômicos,

objetivos e subjetivos, em um só elemento. Nessa perspectiva, representar é algo que está

em constante movimento, onde os conhecimentos internos e externos dos indivíduos e

grupos interagem. Nesse processo, consideram-se as representações atreladas às

percepções e atitudes compartilhadas pelos indivíduos e pelos grupos. Nesse sentido,

Moscovici (2003, p.216) assegura:

Representar significa, uma vez e ao mesmo tempo, trazer presentes coisas
ausentes e apresentar coisas de tal modo que satisfaçam as condições de
uma coerência argumentativa, de uma racionalidade e da integridade
normativa do grupo. É, portanto, muito importante que isso se dê de forma
comunicativa e difusa, pois não há outros meios, com exceção do discurso e
dos sentidos que ele contém, pelos quais as pessoas e os grupos sejam
capazes de se orientar e se adaptar a tais coisas. Conseqüentemente, o
status dos fenômenos da representação social é o de um status simbólico:
estabelecendo um vínculo, construindo uma imagem, evocando, dizendo e
fazendo com que se fale partilhando um significado através de algumas
proposições transmissíveis, e, no melhor dos casos, sintetizando em um
clichê que se torna um emblema.

Assim entendidas, as representações sociais são uma forma de saber do senso

comum, e correspondem às percepções, crenças e imagens dos atores sociais em relação a

um contexto ou fenômeno cotidiano.
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No processo de construção das representações a comunicação desempenha

papel fundamental porque:

[...] uma condiciona a outra, porque nós não podemos comunicar sem que
partilhemos determinadas representações e uma representação é
compartilhada e entra na nossa herança social, quando ela se torna um
objeto de interesse e de comunicação. Moscovici (2004, p.371).

É a interação social, sustentada nos intercâmbios comunicativos, o meio que

possibilita a circulação do conhecimento, seja ele produzido pelo senso comum ou pela

ciência, que serve de base para a elaboração das representações sociais.

Em cada conversação, os indivíduos realizam um esforço para compreender o

mundo através de determinadas idéias, ao mesmo tempo em que buscam projetar essas

idéias de maneira a influenciar a opinião dos outros e estabelecer determinado sentido à

realidade.

Compreender, portanto, significa processar informações. Nesse processo, todas as

percepções, idéias e atribuições que emergem da observação do mundo são respostas aos

estímulos do ambiente em que se vive. Dessa perspectiva origina-se a noção moscoviciana

do pensamento considerado como ambiente.

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que aponta a autonomia e independência do

meio ambiente em relação às necessidades e desejos dos indivíduos, o autor sinaliza que as

nuances cognitivas, distorções subjetivas, inclinações afetivas, apesar de existirem de fato,

relacionam-se a um modelo e a regras que são o padrão e a norma estabelecidos pelo

grupo social.

Apesar disso, aponta que cotidianamente observam-se fatos que vão de encontro a

essa ordem estabelecida, muitas vezes o olhar do indivíduo ou sua percepção encontram-se

como que insensibilizados de tal maneira que uma determinada classe de pessoas, por

exemplo, pode tornar-se invisível, não por falta de informação à visão das pessoas, mas

principalmente devido a uma fragmentação preestabelecida da realidade, ou seja,

classificam-se pessoas e coisas de forma que algumas se tornam visíveis e outras invisíveis.

Nota-se, também, que determinados fatos aceitos universalmente podem

subitamente tornarem-se ilusões, como por exemplo, a idéia de que o sol girava em torno da

Terra. Moscovici aponta que após a revolução da descoberta de Copérnico, apesar de se

observarem na atualidade a mesma imagem que os antepassados observavam (o sol
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nascendo a leste e se pondo a oeste), guarda-se na memória a imagem de um sistema em

que o sol permanece fixo enquanto a Terra gira ao seu redor.

Assim, assegura o autor, distingue-se a aparência da realidade, no entanto isto só

é possível porque se passa da aparência à realidade através de alguma noção ou imagem

anteriormente construída.

Da mesma forma, as reações a acontecimentos, derivam em grande medida de

determinadas definições comuns aos membros da comunidade a que se pertence. Dito de

outra forma, os indivíduos não reagem de forma científica, o que prevalece é a

homogeneidade das respostas.

Observa-se nesses casos a intervenção de representações sociais que orientam os

indivíduos na direção do que é visível; como também ao que se deve responder ou que

relacionam a aparência à realidade; ou àquilo que define essa realidade.

Desse modo, pessoas comuns, que analisam o mundo sem as ferramentas do

conhecimento científico, baseiam-se em informações que, por sua vez, foram distorcidas por

representações já impostas aos objetos e indivíduos.

Portanto, contemplar indivíduos e objetos mobiliza imagens e hábitos já

apreendidos, recordações preservadas e categorias culturais que se juntam para fazê-los

tais como são vistos. Em última análise, esses indivíduos e objetos são mais um elemento

de uma cadeia de percepções, opiniões, noções e vidas, organizadas em uma determinada

seqüência.

Nesse sentido, o estudo das representações sociais nos indica a forma como um

grupo constrói um conjunto de saberes capazes de expressar de uma só vez a identidade de

um grupo social, as representações que ele tem de uma gama variada de fenômenos, e

principalmente, o conjunto de códigos culturais que definem, em cada momento histórico, o

modo de vida de uma comunidade.

Portanto, as representações sociais são um fenômeno e um processo, um produto

mental e social, individual e coletivo. Nas palavras de Moscovici (2004, p.21) são:

Um sistema de valores, idéias e práticas com dupla função: primeiro,
estabelecem uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu
mundo material e social e controlá-lo, e, em segundo lugar, possibilita que a
comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade,
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambigüidades, os
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social.
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Por ser uma construção teórica oriunda da confluência entre a Sociologia, a

Antropologia, a História e a Psicologia Social, o fenômeno das representações sociais

permite reconhecer a presença de estereótipos, opiniões, crenças, valores, normas, que

podem servir como orientação para a ação.

Agregam também sistemas de códigos, lógicas classificatórias, princípios

interpretativos e orientadores de práticas sociais baseados na chamada consciência coletiva,

que pode se apresentar com força normativa e instituinte de limites e possibilidades da

atuação humana no meio social.

Tal alcance permite a análise dos processos psicossociais com ênfase

diferenciadas, conforme os interesses e objetivos do pesquisador.

2.2.2 - A natureza convencional e prescritiva das representações

Para Moscovici, as representações sociais intervêm na atividade cognitiva do

indivíduo e, em certa medida, acabam por determiná-la, através de duas funções.

Em primeiro lugar, as representações sociais convencionam os objetos, pessoas

ou acontecimentos, localizando-os em uma determinada categoria e gradualmente

colocando-os como um modelo de determinado tipo, compartilhado por um grupo de

pessoas.

Nas palavras do autor:

Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se enquadra exatamente ao
modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, entrar em determinada
categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser
nem compreendido, nem decodificado. Moscovici (2004, p.34).

Assim, tais convenções possibilitam conhecer o que representa o quê e ajudam a

resolver o problema geral de se saber quando interpretar uma mensagem como significante

em relação a outras. Tal significado depende, ainda, de convenções preliminares que

definem suas fronteiras, distingue mensagens significantes de mensagens não significantes,

liga cada parte a um todo e coloca cada pessoa em uma categoria distinta.

Desse modo, nenhuma mente está livre de condicionamentos anteriores que lhe

são impostos pelas representações, pela linguagem e pela cultura.

Para Moscovici, é possível através de um esforço, tornar-se consciente da

natureza convencional da realidade, no entanto, é impossível que se possa libertar-se de



49

todas as convenções e preconceitos. Desse modo, em vez de negar convenções e

preconceitos, mais proveitoso seria descobrir e explicitar uma representação, uma vez que

estas constituem-se, para todos, em um tipo de realidade.

As representações sociais são, portanto, prescritivas, impondo-se sobre os

sujeitos com força irresistível.

Essa força advém da combinação de uma estrutura que está presente antes de

que se comece a pensar, pela tradição que determina o que deve ser pensado. Enquanto as

representações são partilhadas pelas pessoas, penetram e influenciam a mente de cada

uma, sendo re-pensadas, re-citadas, re-apresentadas e re-elaboradas.

São impostas a todos, transmitidas, e são o produto de elaborações e mudanças

que ocorrem no curso do tempo, resultado de sucessivas gerações. Assegura o autor:

Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições
científicas, implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma
estratificação na memória coletiva e uma reprodução na linguagem que,
invariavelmente, refletem um conhecimento anterior e que quebra as amarras
da informação presente. Moscovici (2004, p. 37).

O conteúdo de uma representação, uma vez difundido e aceito, se constitui em

parte integrante de todos, das inter-relações com os outros. Implicados e transformados

nesse processo estão o pensamento coletivo e as inter-relações pessoais.

Assim, ao se colocar um signo convencional na realidade e ao se prescrever, pela

tradição e pelas estruturas imemoriais, o que se percebe e se imagina, as representações

terminam por constituir-se em um ambiente real e concreto.

2.2.3 - O processo de formação das representações sociais

A finalidade de todas as representações é tornar familiar algo não familiar. Quando

um objeto, proveniente de fora, se insere no nosso campo de atenção, se estabelece um

desequilíbrio. Para se reduzir esse desequilíbrio é necessário que esse conteúdo estranho

se desloque para o interior de um conteúdo corrente, e o que está fora do nosso universo

penetre no seu interior.

A fim de penetrar no universo de um indivíduo ou de um grupo, o objeto entra

numa série de relacionamentos, articulações e movimentos com outros objetos que já se

encontram nesse universo, dos quais toma as propriedades ao mesmo tempo em que

acrescenta as dele. Ao tornar-se próprio e familiar, o objeto é transformado e transforma.
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Desta forma, desde que se possa falar sobre alguma coisa, avaliá-la e assim

comunicá-la, então é possível representar o que não é habitual em nosso mundo habitual e

reproduzi-lo com a réplica de um modelo familiar. Nesse processo, pela própria lógica do

sistema, não existe neutralidade.

A cada objeto ou sujeito é associado um valor positivo ou negativo, e este passa a

assumir um determinado lugar, numa hierarquia visivelmente graduada.

Spink (1993) refere que, como forma de conhecimento prático, as representações

sociais exercem diversas funções. A social, que orienta as condutas e as comunicações; a

afetiva, que protege e legitima essas identidades sociais e a cognitiva, que produz a

familiarização com a novidade através dos dois principais processos de elaboração das

representações sociais: a ancoragem e a objetivação, ambos baseados em processos de

pensamento fundamentados na memória e nas conclusões passadas.

O processo de duplicar uma figura por um sentido, ancorar idéias estranhas

reduzindo-as a categorias comuns, colocando-as em um cenário familiar, proporcionar um

contexto inteligível ao objeto, interpretá-lo, foi denominado de ancoragem. Duplicar um

sentido por uma figura abstrata, materializar um objeto abstrato em algo quase concreto, foi

chamado processo de objetivação, mecanismo que tem a função de transferir algo que está

na esfera do pensamento para uma existência no mundo físico.

A ancoragem refere-se à classificação e denominação. O que não é classificado

nem denominado é estranho e, por isso, ameaçador.

A resistência observada quando se está diante de um objeto ou pessoa que não

se pode avaliar ou descrever só é superada quando se é capaz de se colocar esse objeto,

idéia ou pessoa em uma determinada categoria e rotulá-los com um nome conhecido.

Fundamentalmente, representação é um sistema de classificação, de alocação de

categorias e nomes.

Tirar alguma coisa de um anonimato desequilibrador para dar-lhe uma genealogia

inserindo-a em um complexo de palavras específicas, para localizá-la, concretamente, na

matriz de identidade cultural é o processo definido como denominação. Moscovici (1985b,

apud SÁ 1995, p.38-39), aponta:

Minhas observações provam que denominar uma pessoa ou coisa é
precipitá-la (como uma solução química é precipitada) e que as
conseqüências disso são três: a) uma vez denominada, a pessoa ou coisa
pode ser descrita e adquire certas características, tendências etc.; b) ela se
torna distinta de outras pessoas ou coisas através dessas características e
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tendências; c) ela se torna objeto de uma convenção entre aqueles que
adotam e partilham a convenção.

Classificar algo significa amarrá-lo a um conjunto de comportamentos e regras

que estipulam o que é e o que não é permitido em relação aos indivíduos que pertencem a

essa classe. Implica em escolher um dos paradigmas ou protótipos reunidos na memória,

compará-lo com o objeto a ser representado, decidindo se ele pode ou não ser incluído na

classe em questão.

Segundo Sá (1995), o que ocorre é uma comparação generalizadora ou

particularizadora, através da qual se decreta o afastamento ou aproximação da categoria,

baseada na coincidência em relação a um ou poucos aspectos definidores do padrão.

O primeiro objetivo da classificação refere-se à escolha entre diversos sistemas de

categorias. Outro objetivo seria a definição de caracteres comuns, permitindo o

estabelecimento de equivalência ou diferença entre os indivíduos. O último objetivo estaria

em reconhecer o significado em determinados comportamentos e a eles atribuir um nome.

Assim, no processo de ancoragem, um objeto ou idéia estranha ao sistema de

categorias do indivíduo é comparado com o paradigma de uma categoria que ele pensa ser

apropriado. Categorizar alguém ou alguma coisa é escolher um dos paradigmas de nossa

memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ela.

Uma vez comparado ao paradigma pré-existente, o objeto ou idéia adquire

características dessa categoria, e é reajustado para que se adéqüe a ela. Ancorar, portanto,

é essencialmente, classificar e dar nome a alguma coisa a fim de facilitar a interpretação de

características, a compreensão de intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas.

De acordo com Jodelet (1984 apud SÁ, 1995, p.37), a ancoragem se dá pela

integração cognitiva do objeto representado (idéias, acontecimentos, pessoas, relações etc.)

a um sistema de pensamento social já existente e as transformações implicadas. As

representações já existentes podem servir, também, como sistemas de acolhimento de

novas representações. O processo é, portanto, responsabilizado pelo enraizamento social

da representação e de seu objeto.

Para Jovchelovitch (2003, p.81):

A objetivação e a ancoragem são as formas específicas nas quais as
representações sociais estabelecem mediações, trazendo para um nível
quase material a produção simbólica de uma comunidade e dando conta da
concreticidade das representações sociais na vida social.
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Portanto, a ancoragem, como processo, é a inserção do que é estranho ao

pensamento constituído, dito de outro modo, ancora-se o desconhecido em representações

já existentes.

De forma objetiva, a ancoragem é a transformação da ciência em um saber útil, é

a domesticação de um objeto que é associado a formas conhecidas e, ao mesmo tempo,

reconsiderado por elas.

A objetivação, segundo Moscovici, une a idéia de não familiaridade com a de

realidade. Percebida, num primeiro momento como universo intelectual, a objetivação

aparece ao sujeito como realidade física e acessível.

Assim, objetivar significa descobrir a qualidade icônica de uma idéia ou objeto

impreciso, e reproduzir um conceito em uma imagem, ou seja, é o processo responsável

pela transformação de um esquema conceitual em real, atribuição de uma equivalência

material a uma imagem. Naturalizar e classificar são, portanto, as duas operações

essenciais da objetivação, visto que uma torna o símbolo real, e a outra dá a realidade um ar

simbólico:

Uma enriquece a gama de seres atribuídos à pessoa (e nesse sentido se
pode dizer que as imagens participam em nosso desenvolvimento), a outra
separa alguns desses seres de seus atributos para poder guardá-los num
quadro geral de acordo com o sistema de referência que a sociedade institui.
Moscovici (1978, p.113).

Para tanto, em toda a sociedade existe uma enorme variedade de palavras que

se referem a objetos determinados, e sempre existe pressão para dá-lhes sentidos

concretos equivalentes.

Todavia, no universo da linguagem, nem todas as palavras podem ser ligadas a

imagens, ou porque não existem imagens que sejam facilmente acessíveis, ou porque as

imagens rememoradas são tabus.

As imagens selecionadas, devido a sua capacidade de serem representadas,

compõem o que Moscovici (2004, p.72) denomina de núcleo figurativo “[...] complexo de

imagens que reproduzem visivelmente um complexo de idéias.” Prossegue o autor:

Uma vez que uma sociedade tenha aceito tal paradigma ou núcleo figurativo,
ela acha fácil falar sobre tudo o que se relaciona com esse paradigma e
devido a essa facilidade as palavras que se referem ao paradigma são
usadas mais freqüentemente.
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Jodelet (1984, apud SÁ, 1995, p.41), aponta três fases no processo de

objetivação: a primeira fase seria a seleção e a descontextualização de elementos da teoria,

em função de critérios culturais; a segunda fase refere-se à formação de um núcleo

figurativo, a partir dos elementos selecionados, como uma estrutura imaginante que

reproduz a estrutura conceitual, e a última fase corresponde à naturalização dos elementos

do núcleo figurativo, pela qual as figuras, elementos do pensamento se tornam elementos da

realidade, referenciais para o conceito. Pode-se dizer, ainda, que objetivar é tornar o

conceptual prático, concreto, vivenciável. É materializá-lo, torná-lo natural, fazê-lo circulante

nas relações sociais, influenciando-as e sofrendo influências destas.

Moscovici (1978, p.176) refere-se, de forma sintetizada, aos dois processos de

formação das representações sociais da seguinte forma:

Se a objetivação mostra como os elementos representados de uma ciência
se integram a uma realidade social, a ancoragem permite compreender o
modo como eles contribuem para modelar as relações sociais e como as
exprimem.

Esses dois mecanismos transformam o não familiar em familiar, num primeiro

momento transferindo-o para a esfera do sujeito que é capaz de compará-lo e interpretá-lo,

em seguida, reproduzindo-o nas coisas que o sujeito pode ver e tocar, ou seja, controlar.

2.3 - Os instrumentos e procedimentos metodológicos

2.3.1 - Delimitando o objeto e a problemática de pesquisa

A definição do objeto de pesquisa deve relacionar-se com o referencial teórico

empregado na fundamentação da análise e com a problemática.

O objeto de pesquisa deste estudo é a inclusão educacional de crianças com

deficiência enquanto realidade social representada através das palavras que expressam a

vivência concreta do grupo de mães investigadas: o seu sentir, pensar, agir, imaginar,

desejar e reagir diante dos desafios que se impõem na educação de seus filhos.

Na busca pelos meios possíveis de desvelar todo o sentido expresso pelos

sujeitos participantes deste estudo sobre o objeto de pesquisa, optou-se pelo estudo com as

representações sociais, uma vez que estas são construções resultantes das apreensões que

os sujeitos fazem do meio a partir de suas relações e interações sociais.
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As representações sociais orientam a análise dos dados em direção ao que é

perceptível, ao que define a realidade dos sujeitos investigados em relação ao objeto

construído por eles próprios, dito de outro modo, o pensamento é comunicado de modo a

expressar a percepção dos fatos e a compreensão do objeto estudado segundo a visão do

sujeito participante da pesquisa. (MOSCOVICI, 2004).

Com base nessas razões definiu-se a problemática de pesquisa nos seguintes

termos: quais as representações sociais das mães acerca da inclusão educacional de seus

filhos com deficiência na escola pública regular?

A partir da questão-problema da pesquisa, definiu-se como objetivo geral analisar

as representações sociais das mães acerca da inclusão educacional vivenciada por seus

filhos com deficiência na rede regular de ensino do município de João Pessoa.

Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, os objetivos específicos foram assim

sistematizados:

- Examinar o nível de conhecimento das mães sobre a perspectiva da educação

inclusiva;

- Apontar as principais dificuldades encontradas na busca da inclusão escolar de

seus filhos em escolas regulares do ensino fundamental;

- Citar aspectos positivos observados ao longo do processo de inclusão;

- Identificar as expectativas em relação à educação de seu filho com deficiência;

- Apresentar suas propostas para o processo em questão.

2.3.2 – O cenário e os sujeitos da pesquisa

Definido o campo teórico-metodológico, escolheu-se como sujeitos da pesquisa

seis mães que possuíam filhos com deficiência incluídos em duas escolas da rede regular de

ensino do município de João Pessoa.

A escuta e o registro de suas vozes tem o propósito de fazer avançar a

compreensão da problemática da inclusão em seus variados aspectos.

O primeiro passo da pesquisa foi estabelecer contato com a Secretaria de

Educação de João Pessoa, que forneceu o nome das duas escolas consideradas referência

na implementação da política de inclusão no município, a saber, a Escola Municipal de

Ensino Fundamental Zulmira de Novais e a Escola Municipal Ana Cristina Rolim Machado.
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A Escola Zulmira de Novais foi fundada em 1950, antiga Escola 9 (Nove), e está

situada em Cruz das Armas.

O prédio no qual funciona atualmente foi construído em 1973, em terreno doado

pela família Novais. O atual nome surgiu como homenagem à matriarca desta família,

Zulmira Cavalcante A. de Novais, pela contribuição dada ao ensino básico, na fase de sua

implantação.

As fotografias a seguir revelam a área externa da escola:

Foto 1: Fachada externa Foto 2: Rampa de acesso

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2008).

Em seguida, estão retratados os ambientes internos da escola:

Foto 3: Refeitório Foto 4: Circulação interna

Foto 5: Circulação interna Foto 6: Laboratório de informática

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2008).
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Foto 7: Sala de aula Foto 8: Biblioteca

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2008).

Em 1987 a escola começou a funcionar nos turnos manhã, tarde e noite,

atendendo ao ensino integrado e implantando a 5ª série do ensino fundamental.

A partir de 1989 a instituição escolar passou por várias reformas na estrutura

física, e em 2002, realizou a primeira eleição direta para os cargos de Direção. Em 2005 a

escola vivenciou novo processo eleitoral que elegeu a chapa da Psicóloga Tereza Lúcia de

F. Albuquerque, cuja administração permanece até a presente data.

Surpreende que num universo de 936 alunos, dos quais cerca de 93, segundo a

escola, apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem, apenas 3 sejam crianças

com deficiência, uma vez que o Censo Demográfico de 2000 apontou um índice de 14,5%

de pessoas com deficiência visual, auditiva, motora ou mental no Brasil.

A educadora física Ana Cristina Rolim Machado, já falecida, dá nome à segunda

instituição pesquisada. A escola foi fundada em 1992 e está localizada no bairro de

Mangabeira. Trata-se de uma escola de grande porte, que atende a crianças não só do

bairro de Mangabeira e adjacências, mas também de toda João Pessoa.

As fotografias a seguir retratam a área externa da escola:

Foto 9: Vista frontal Foto 10: Vista lateral
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Foto11: Pátio Foto 12: Ginásio

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2008).

As salas de aula são reveladas nas fotografias abaixo. As produções das crianças

e da professora ilustram as paredes dos ambientes.

Foto 13: Sala de aula Foto 14: Sala de aula

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2008).

Foto 15: Sala de aula Foto 16: Sala de aula
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Foto 17: Decoração da sala de aula Foto 18: Decoração da Sala de aula

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2008).

Esta unidade escolar conta com, aproximadamente, 800 alunos matriculados, dos

quais apenas três, são crianças com deficiência.

Após a escolha das escolas deu-se o contato com a Direção das instituições, no

qual foram informados os objetivos e a metodologia da pesquisa, assim como o critério de

escolha dos sujeitos, as questões éticas, os riscos e os cuidados com os envolvidos na

pesquisa.

Logo após, as mães foram convidadas pelos gestores das escolas para participar

de um encontro com a pesquisadora, no qual se estabeleceu a mesma dinâmica mantida no

encontro com a Direção. Nessa ocasião, todas aceitaram participar da pesquisa. Em

seguida, deu-se o agendamento das entrevistas com as mães. Aos poucos, percebeu-se o

quanto era importante para elas a oportunidade de expor seus sentimentos e partilharem

suas vivências.

2.3.3 – As entrevistas: experiências de vida na pesquisa

De acordo com o referencial teórico-metodológico deste estudo, elegeu-se como

principal fonte de pesquisa as narrativas orais das mães que participaram deste estudo.

Quanto ao método de coleta de dados, na pesquisa qualitativa têm-se como

métodos possíveis a observação, a entrevista, a análise de documentos, as gravações e os

depoimentos orais. Na entrevista, método de coleta adotado neste estudo, obtém-se dados

informativos e factuais, através de referências diretas ao objeto estudado. O processo de

gravação das entrevistas permitiu capturar as inflexões verbais e comentários,

possibilitando, também, a captação de nuances (WIERSMA; JURS, 2005).
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Apesar do roteiro de entrevista pré-determinado (anexo 1), buscou-se uma escuta

cuidadosa e mais aberta do relato das mães, uma vez que o sujeito que relata suas

vivências o faz ao mesmo tempo em que reflete, divaga e reelabora o pensamento. Nesse

sentido, os relatos colhidos nas entrevistas, combinados com a escuta atenta, possibilitaram

ouvir cada sujeito, que não apenas respondeu perguntas, mas também teve a oportunidade

de expressar sentimentos e opiniões constituintes de sua subjetividade no passado e no

presente.

As entrevistas foram realizadas nas escolas, de forma individual, em dia e horário

mais conveniente para as entrevistadas. Cada entrevista durou, em média, 50 minutos, e

todas transcorreram de modo satisfatório.

O relato das mães fluiu naturalmente, indicando que a oportunidade de falar sobre

suas experiências de vida foi valorizado por elas. Sinaliza, também, que entenderam a

importância de seus depoimentos para a reflexão acerca da inclusão educacional na

realidade vivida.

Para o registro dos dados utilizou-se o gravador, assim como anotações

realizadas durante os encontros. Thompson (1992) considera a gravação o recurso que

possibilita o registro, com riqueza de detalhes, da expressão de pessoas de todas as

condições sociais, (entonações, suspiros, soluços) que, de outro modo, poderiam se perder

nas anotações das entrevistas.

2.3.4 – A análise dos dados: em busca dos sentidos

No processo de análise, buscou-se apreender as concepções da mulher e mãe

sobre a educação de seu filho deficiente à luz do referencial teórico construído no diálogo

com os autores que integram o corpo deste estudo. Assim, esta análise procura

compreender o que marcou a vida dessas mulheres, suas experiências na educação e

escolarização de seus filhos e a história que se faz presente nas representações dessas

mulheres.

A técnica eleita para análise dos dados da pesquisa foi a análise de conteúdo.

Inicialmente, as pesquisas que fizeram uso da análise de conteúdo limitaram-se

fundamentalmente à análise de dados naturais, ou seja, dados que existiam sem a

participação do pesquisador, como jornais, livros, documentos oficiais ou pessoais.

Progressivamente, a análise de conteúdo passou a ser utilizada para a inferência acerca de

produções verbais ou simbólicas obtidas a partir de perguntas e observações de interesse
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do pesquisador, de modo que se observa a aplicação da análise de conteúdo a uma gama

maior de problemas, especialmente àqueles relativos aos antecedentes e efeitos da

comunicação, das mensagens e dos discursos. (FRANCO, 2005).

Desse modo, a pesquisa em educação tem na análise de conteúdo uma valiosa

ferramenta para orientar estudos na comunicação oral, escrita e figurativa, assim como nas

tarefas de descrição, análise e interpretação das mensagens e enunciados emitidos por

diferentes indivíduos ou grupos.

Em sua manifestação, a análise de conteúdo envolve o contexto social de sua

produção, a interação entre interlocutor e locutor, a influência manipuladora, ideológica e

idealizada presente em muitas mensagens, os impactos que provoca, os efeitos que dirigem

diferentes comportamentos e as condições históricas e sociais que influenciam crenças,

conceitos e representações sociais elaboradas e transmitidas através das mensagens,

discursos e enunciados. (FRANCO, 2005). Portanto, o ponto de partida da análise de

conteúdo é a mensagem, no caso deste estudo, a mensagem expressa pela oralidade.

Nessa perspectiva, parte-se do pressuposto de que por trás do discurso aparente

esconde-se um sentido que convém desvelar.

Para Bardin, (2007, p.37), o termo “análise de conteúdo” refere-se a:

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando a obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.

Na abordagem qualitativa, a análise de conteúdo agrupa os elementos do discurso

em categorias, detêm-se nas suas peculiaridades e nuances, assim como na relação entre

as unidades de sentido construídas.

Minayo (1996, p.70), aponta que:

[...] as categorias são empregadas para se estabelecer classificações. Neste
sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias ou expressões
em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso.

Para a autora, as categorias de análise são sempre teóricas, e segundo seus

pressupostos metodológicos, a análise tem três finalidades complementares: estabelecer a

compreensão dos dados coletados; confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou
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responder às questões formuladas e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado,

avaliando o contexto cultural do qual faz parte.

A análise de conteúdo, além de buscar a compreensão da mensagem ou

discurso, concentra-se nos seus momentos mais significativos para examinar as

respostas e estabelecer o encadeamento das associações pertinentes a cada categoria

estudada.

Assim, a análise de conteúdo busca demonstrar a estrutura e os elementos do

conteúdo com vistas a esclarecer suas diferentes características e significação.

Não é, no entanto, um método rígido, no qual a partir de uma seqüência fixa de

etapas, necessariamente se obtém os resultados desejados. Trata-se muito mais, segundo

Laville e Dionne (1999, p.216) de [...] um conjunto de vias possíveis nem sempre claramente

balizadas, para a revelação, alguns diriam, reconstrução, do sentido do seu conteúdo.

Portanto, uma das primeiras tarefas do pesquisador consiste em efetuar um

recorte dos conteúdos em elementos que deverão ser agrupados em torno de categorias.

Tais elementos vão se constituir em unidades de análise, de forma que cada fragmento de

conteúdo seja completo em si mesmo no plano do sentido.

Uma forma de se trabalhar os conteúdos é recortá-los em temas, em fragmentos

que traduzem uma idéia particular, que pode ser um conceito ou uma relação entre

conceitos. Esse procedimento permite ao pesquisador uma aproximação maior com o

sentido do conteúdo, uma vez que a construção das unidades de análise se dá a partir da

compreensão deste. Assim, as unidades de análise serão palavras, expressões, frases ou

enunciados que se referem aos temas e que serão apreciadas em função de sua situação

no conteúdo e em relação com os outros elementos aos quais estão ligadas e que lhes dão

sentido e valor na comunicação.

A análise de conteúdo focaliza, num primeiro momento, o conteúdo manifesto no

que se convencionou chamar de análise de primeiro grau. Alguns estudiosos consideram

não ser necessário ultrapassar esse nível de análise, pois o sentido que o pesquisador

busca já se encontraria nesse patamar.

Após o recorte dos conteúdos, segue-se a definição das categorias analíticas que,

na definição de Bardin (2004, p.111) [...] são rubricas ou classes, que reúnem um grupo de

elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão de caracteres

comuns destes elementos.
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Existem três modos de definição dessas categorias: o modelo aberto, no qual as

categorias tomam forma no decorrer do processo de análise; o modelo fechado, em que se

estabelecem primeiramente, com base em um modelo teórico, as categorias, submetendo-

as, posteriormente, à verificação; e o modelo misto, que faz uso dos dois modelos,

estabelecendo categorias inicialmente que, no entanto, poderão ser modificadas a partir da

análise.

Neste trabalho, optou-se por organizar os conteúdos a partir de temas, com

base em um modelo aberto, no qual as categorias de análise foram construídas à

posteriori, tendo em mente os objetivos da pesquisa.

Sendo assim, as categorias foram criadas à medida em que surgiram nas

respostas, e foram analisadas posteriormente à luz da teoria das representações sociais.

Os dados coletados foram transcritos integralmente e submetidos à análise. Em

seguida, procedeu-se à organização para a redução das informações coletadas. Nesse

processo de organização refletiu-se, ainda que de forma preliminar, sobre o passo seguinte,

qual seja, a categorização dos significados.

A análise exigiu escutas sucessivas do material coletado nas entrevistas para se

chegar a uma interpretação dos significados e eleição das categorias de análise.

Conforme os pressupostos da Teoria das Representações Sociais, o sujeito é

produtor de sentidos, pois é ele quem dá significação a sua experiência social,

demonstrada através do discurso. Assim, através da escuta cuidadosa dos relatos foi

possível conhecer as vivências e experiências de cada mãe, recuperadas nos fragmentos

de suas lembranças comunicadas.

A análise dos dados considerou, como propõe a Teoria das Representações

Sociais, a indissociabilidade entre sujeito e objeto, e foi construída na dependência da

forma como o sujeito estrutura a sua resposta, isto é, a representação que ele faz do

objeto.

Nesse processo, utilizou-se como unidade de registro o tema, conforme

mencionado anteriormente, além da unidade de contexto, como unidade básica para a

compreensão do significado das mensagens.

Após o trabalho de transcrição dos conteúdos gravados nas entrevistas, procedeu-

se a uma primeira leitura flutuante para, a seguir, codificar os dados brutos. Segundo Bardin

(1997), esta etapa:
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[...] corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras precisas –
dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e
enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua
expressão, susceptível de esclarecer o analista acerca das características do
texto, que podem servir de índices.

Uma vez que a pesquisa adotou como unidade de registro o tema, buscou-se o

significado e sentido das asserções explicitadas para classificá-las em categorias. Adotou-se

como critério de codificação a identificação da depoente através da inicial de seu primeiro

nome.

Após o conteúdo codificado de todas as entrevistas, prosseguiu-se com o trabalho

de pré-análise, dispondo o corpus de análise em grelhas, a fim de se obter melhores

condições de recortes e ajustamentos favoráveis ao processo de categorização. O conjunto

de conteúdos referentes a cada um dos pontos considerados nas entrevistas foi disposto de

forma a permitir a visualização das respostas das seis entrevistadas simultaneamente, para

que se pudesse ter mais precisão nas convergências e divergências, fundamentais à

classificação e categorização dos conteúdos das mensagens.

As informações foram classificadas por proximidade e distanciamento, partindo

dos sentidos destas, agrupando-as por proximidade e separando-as por distinção,

contribuindo, assim, para o processo de categorização.

As informações classificadas foram agrupadas em quadros. As primeiras leituras,

iniciando o processo classificatório, apontaram quatro quadros de conteúdos que definiram

as categorias temáticas, a saber: ser mulher e mãe de uma criança com deficiência (a

dinâmica familiar), a experiência da inclusão educacional, o papel da escola e vivências de

violência, preconceito e exclusão.

Posteriormente, procedeu-se à análise e discussão das referidas categorias à luz

das teorias, principalmente da Teoria das Representações Sociais que é a base de toda a

análise, o que, evidentemente, não exclui aportes teóricos de outros campos do

conhecimento.
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Capítulo 3

Construindo as categorias

Para Bardin (2007), a categorização é um processo de agrupamento de

elementos, conceitos ou mensagens que são construídos no cotidiano da pesquisa. Esse

processo implica em idas e vindas entre o referencial teórico e os dados obtidos, além da

reflexão e reformulação constantes ao longo da análise das respostas à luz da teoria que

embasa a pesquisa.

Nesse sentido, a Teoria das Representações Sociais, referencial teórico deste

trabalho, postula que os indivíduos não são apenas processadores de informações, nem

meros depositários de crenças e ideologias, mas sim pensadores ativos, que através de

experiências cotidianas de interação social, produzem e comunicam suas próprias

representações e soluções para os problemas que se apresentam.

É através da representação, processo de significação social de conhecimento

produzido nas relações sociais, que se estabelecem as distinções, e os grupos sociais se

tornam “diferentes”. É somente através do contraste que a categoria “branco” se opõe a

“negro”, “homem” se distingue de “mulher”, “normal” de “anormal”. Nesse sentido, as

diferenças não existem fora de um sistema de representações.

A utilização da Teoria das Representações Sociais resultou na construção de um

quadro temático que se propõe, a partir de sua análise, a atingir o objetivo primordial da

pesquisa que é conhecer as representações sociais das mães sobre a inclusão educacional

de seus filhos com deficiência no município de João Pessoa.

Para tanto, foram definidas quatro categorias de análise, subdivididas em

indicadores que as complementam, conforme apresentadas a seguir:

Categoria 1 - Ser mulher e mãe de uma criança com deficiência: a dinâmica

familiar

Aborda os sentimentos iniciais, pensamentos e atitudes das mães diante da

deficiência, bem como o enfrentamento da situação, que inclui os cuidados com o filho

deficiente e a tensão familiar gerada pela sobrecarga da mãe.

Categoria 2 - A experiência da inclusão educacional
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Essa categoria expressa a opinião, a compreensão e as dúvidas das mães sobre

a inclusão. Abrange, também, questões referentes ao acesso à educação e à aprendizagem.

Categoria 3 - O papel da escola

Anuncia a compreensão das mães sobre o papel da escola no futuro de seus

filhos. Envolve o direito à educação de qualidade e o perfil desejado para o professor que

atua em sistemas escolares inclusivos.

Categoria 4 - Violência, preconceito e exclusão

Refere-se às experiências de vida dessas mulheres numa sociedade marcada

pelo preconceito frente à deficiência.

3.1 - Perfil das entrevistadas e prevalência da deficiência

As mães entrevistadas distribuem-se na faixa etária de 29 a 45 anos, com

escolaridade que varia do ensino fundamental incompleto ao ensino médio. Os filhos têm

idades que vão dos 8 aos 14 anos. As famílias situam-se num espectro econômico que

abrange desde a classe média baixa até as camadas de baixa renda.

A deficiência se faz presente na forma da deficiência mental, que acomete três

crianças; da deficiência auditiva, que compromete duas crianças e do autismo, transtorno

apresentado por dois irmãos. Em apenas um caso a criança com deficiência é filho único.

3.2 - Análise e discussão dos resultados

Categoria 1- Ser mulher e mãe de uma criança deficiente: a dinâmica familiar

Apesar da vasta literatura existente sobre aconselhamento, habilitação e

reabilitação das deficiências, sobressaem lacunas no que se refere à compreensão das

condições impostas biológica e socialmente à mulher/mãe de uma criança com deficiência

através de representações sociais construídas e reconstruídas ao longo da história. Qual é o

seu papel no universo familiar? Que sentimentos experimentam com o nascimento de um

filho com deficiência? Quais as dificuldades presentes na relação entre pais e filhos, marido
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e mulher, família e sociedade? Como se comportam e quais as expectativas diante do

desafio da educação de uma criança com deficiência?

Refletir sobre tais questões implica necessariamente que se volte o olhar para a

família, concebendo-a não apenas como lócus que possibilita a sobrevivência, mas também

como instituição responsável pela educação do indivíduo, na qual à mulher, coube o papel

de formar os filhos e ao homem a função de provedor.

Os laços familiares começaram a ser valorizados socialmente a partir do século

XVIII, quando o sentimento de família foi reconhecido socialmente e a criação e educação

da criança nascida da união de um casal passaram a ser de sua responsabilidade (Áries,

1978).

Inicialmente restrita às classes mais abastadas, o costume de cada família residir

em uma casa e ser responsável pela educação dos filhos progressivamente foi incorporado

às classes trabalhadoras.

No esteio dessas transformações sociais, o amor passou a ser exaltado no séc.

XIX. A partir daí, a maternidade foi associada à idéia de engrandecimento da mulher e ao

amor. Na atualidade, o amor maternal coloca a mãe como responsável pela sobrevivência,

educação e felicidade de seus filhos. Conseqüentemente, é também sobre ela que recai a

culpa pelo filho que não se enquadra no modelo de normalidade.

Historicamente, a família foi fortalecida como instituição social, no entanto, para as

mulheres e crianças, tal configuração retirou delas muito de sua autonomia, pois, apesar do

homem, em certo sentido, depender da representação que era traduzida pelas mulheres e

filhos da família para seu grupo social, a autoridade familiar era exercida pelo marido ou pelo

pai.

Neste século, a família adquiriu grande importância como a primeira célula social

da qual o homem faz parte. Ela é responsável pela formação individual e social do sujeito,

que aprende no seu seio a conquistar a independência.

Seu papel é oferecer um campo seguro, onde as crianças possam aprender a

amar, formar sua personalidade única, desenvolver sua auto-imagem e se relacionar com a

sociedade da qual e para qual nascem.

A família é definida como um sistema social no qual cada indivíduo tem um papel

a desempenhar. Nas relações familiares, os acontecimentos da vida ganham significado e

são entregues à experiência individual num longo ciclo de eventos que abrangem diferentes

relações e contextos histórico-sócio-culturais. Esse processo é constituído por uma rede
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complexa de relações, na qual interagem sentimentos e comportamentos que fazem com

que a organização e o funcionamento desse sistema não sejam estáveis.

Um acontecimento inesperado exigirá dos membros da família a redefinição de

papéis e a aprendizagem de novos valores e comportamentos a fim de se ajustarem à nova

situação.

A descoberta da deficiência de um filho é um momento difícil e decisivo na

constituição psíquica do bebê e também na relação familiar que deverá se reorganizar diante

de um fato inesperado.

O nascimento de uma criança com deficiência repercute de modo complexo e

imprevisível nesse contexto. Impactando a todos, afeta de forma mais contundente a figura

materna, personagem habitualmente relacionada com a causa da deficiência e ainda

culpabilizada pela perda da criança sonhada e planejada.

Considerada figura central da família, a mãe é o foco mais significativo dos

alinhamentos familiares.

Todas as mulheres entrevistadas, com exceção de uma que trabalha como artesã,

são donas de casa em tempo integral, responsáveis pela administração da vida cotidiana, ou

seja, dedicam-se inteiramente aos trabalhos domésticos e aos cuidados com os filhos.

O que caracteriza a existência dessas mulheres é o exercício diário de servir, a

valorização da família e da maternidade.

Seus discursos revelam a necessidade de adotarem características da mãe

perfeita e ideal, por isso, agem de maneira a aceitar todas as solicitações do mundo exterior,

suportando com resignação os sacrifícios pessoais que esse papel impõe.

A origem desse comportamento pode ser atribuída ao fato da maternidade, em

nossa cultura, ser concebida não como um conjunto de representações, mas como instinto

enraizado na estrutura fisiológica feminina. Essa crença fundamenta-se no pressuposto de

que a mera possibilidade fisiológica da gravidez leva, naturalmente, ao desejo feminino de

ter um filho, bem como a adoção de determinadas atitudes com relação à prole.

Na regulamentação das relações entre homens e mulheres, Lévi-Strauss (1976,

cap. I) aponta a supremacia da cultura sobre o domínio da reprodução. Desse modo, o que é

humano não pode ser pensado fora da cultura, posto que o comum ao homem é o

estabelecimento dos costumes em similaridade com o comportamento coletivo.

O papel da mulher na família e na sociedade deve ser compreendido, portanto, a

partir de uma perspectiva histórico-cultural, na qual as reflexões acerca das relações de
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gênero garantem um olhar comprometido com a diferença e a especificidade masculina e

feminina, em suas dimensões subjetiva, social e política.

O modo de relacionamento entre os sujeitos sociais varia em cada contexto

específico. Significa dizer que o gênero, enquanto modelo de relacionamento social, sofre

influências do contexto social no qual está inserido, pois não se refere apenas às relações

familiares, mas também engloba as relações sociais implicadas nas interações entre o

masculino e o feminino. (Ribeiro, 1999).

A categoria de gênero é utilizada para demonstrar as desigualdades socioculturais

existentes entre homens e mulheres. Os papéis sociais diferenciados foram historicamente

construídos por essas desigualdades (que repercutem na esfera privada e pública de ambos

os sexos), criando pólos de dominação e submissão.

A esse respeito, Machado (2005, p 18) assinala:

Através dessa linha divisória nas relações de gênero estabelecem-se
múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento e hierarquização,
desenvolvidas pelas representações dominantes do masculino sobre o
feminino na sociedade moderna.

Desse modo, as desigualdades existentes entre homens e mulheres não se

explicam apenas por características biológicas, portanto, naturais, mas sim pelos processos

históricos que configuram um determinado padrão de relações de gênero. Logo, são

definidas como questão social e histórica, produto e processo da sociedade, determinada e

determinante da mesma sociedade. (Bezerra, 2003).

Não faz sentido, portanto, pensar num instinto que explique o comportamento

materno, pois os cuidados das mães com seus filhos estão muito além do instinto biológico.

A matriz desse comportamento reside na cultura que atribui à mãe a tarefa de se

responsabilizar pelo seu bem estar.

Para Tubert (1996, p.75), a representação totalizadora da mulher-mãe é

conseqüência da idéia da maternidade como fato natural, do mesmo modo que uma das

principais atribuições da mulher seria o auto-sacrifício.

Para o autor, construiu-se a imagem de que ser mãe é um sacerdócio e uma

experiência feliz, apesar de cheia de dor e sofrimento. Percebe-se a influência das

representações da maternidade como missão e realização feminina pelo auto-sacrifício nos

discursos das mulheres que participaram deste estudo.
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São elas que buscam auxílio médico, o que inclui, em função de dificuldades

financeiras, o uso do sistema público de saúde, a peregrinação por inúmeros especialistas e

horas de espera. É delas a responsabilidade pela educação e a luta pela inclusão de seus

filhos em todos os espaços sociais.

No contexto investigado, também coube às mães a adaptação cotidiana diante da

deficiência. Muitas vezes esse ajustamento aparece sob a forma de dispor do tempo para o

seu filho e/ou de abrir mão da própria vida pessoal:

[...] (fui obrigada) a deixar de estudar, a abrir mão de trabalhar. Eu sempre fui
uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei fora, sempre gostei de tá fazendo
alguma coisa. E de repente parou tudo, as coisas mudaram. (Depoimento de
L., 16 de junho de 2007).

A representação social que aponta a mulher como “senhora do lar”, no cotidiano

por elas vivenciado, ampara e oprime. Na realidade investigada, o cuidar é a tarefa mais

importante a ser desempenhada pela mulher, ou seja, suas existências limitam-se, em

grande medida, à esfera do privado. Sonhos, desejos e necessidades vinculadas a um

universo mais amplo não foram mencionados.

A história de vida dessas mulheres revela o papel que historicamente a elas foi

destinado num modelo de sociedade patriarcal, qual seja, aquelas que estão desobrigadas

do trabalho produtivo, posto que o objetivo principal de suas vidas é dedicarem-se ao marido

e aos filhos, tarefas que implicam nos cuidados com o lar.

O que resta a essas mulheres é abandonar os estudos ou o trabalho para garantir

a ordem e o equilíbrio familiar.

De acordo com Del Priore (1993, p.18):

A comunhão entre o desejo institucional de domesticar a mulher no papel de
mãe e o uso que as populações femininas fizeram desse projeto foram tão
bem sucedidos, que o estereótipo de santa-mãezinha, provedora, piedosa,
dedicada e assexuada se construiu no imaginário brasileiro no período
colonial e não mais o abandonou.

As mulheres que participaram deste estudo assumiram a função a elas atribuída

no discurso construído e proclamado pela Igreja, pelo Estado e pela Medicina, desde o

período colonial. Tal discurso determina a função social da mulher: ser mãe, guardiã do lar e

da família.
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Para Bourdieu (1995), as relações entre os sexos devem ser entendidas como

uma relação de poder, onde as mulheres aceitam de maneira ingênua a dominação dos

homens. Por isso, tem-se a impressão de uma concordância espontânea ou natural. A

coação presente nessa violência simbólica é eficaz justamente por que os dominados

dispõem apenas dos mesmos instrumentos de conhecimento que seus dominadores. Desse

modo, as mulheres aceitam implicitamente os limites impostos à sua ação, relegando-as a

esfera do impensável.

Assim, determinações históricas e socialmente construídas são naturalizadas por

um discurso que pretende limitar as ações, desejos e emoções das mulheres.

Mergulhadas nesse universo cultural, as mulheres entrevistadas estabelecem uma

relação afetuosa de desvelo e paciência nos cuidados com os filhos. Esse agir, no entanto,

revela a representação, já introjetada pela mãe, de que o cuidado com o filho é de sua

responsabilidade, considerando-se ela a principal provedora das necessidades dele. Sendo

assim, percebe-se vivenciando a experiência de ser mãe em situações diferentes e

adversas, as quais lhe exigem constante mobilização no sentido de proporcionar ao filho e à

família as condições necessárias de convivência e desenvolvimento.

A fala de V. ilustra essa realidade:

Eu tive que largar, entregar assim, cinco anos de trabalho mesmo, tive que
entregar. [...] quando eu descobri que o G. tinha necessidade de um
tratamento e era eu quem ia ter que lidar com isso, não podia deixar na mão
de ninguém, não ia deixar de jeito nenhum. [...] deixei de trabalhar prá poder
ficar com eles 24 horas por dia. (Depoimento de V., 10 de maio de 2007).

Os significados das representações sociais da maternidade desvelados nos

discursos indicam que as mães percebem o filho como continuidade de sua própria vida:

Como todo mundo sonha no primeiro filho né, é construir uma história, né.
Criar um bebezinho. Saber o que é ter um bebezinho, que até então eu não
sabia [...]. (Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

Para a mulher, ter um filho é fundamentalmente a recompensa ou a repetição de

sua própria infância. Quando um filho nasce saudável, os pais têm a ilusão de que este

corresponderá à imagem construída por eles. No entanto, forçosamente, essa representação

muda quando a mãe se depara com o bebê real.

Jerusalinsky e Coriat (1983) apontam que o nascimento de um filho com

deficiência afeta a função materna, uma vez que a mãe tem que lidar com o luto pela perda

do filho desejado, ao mesmo tempo em que sente o filho real como intruso e estranho.



71

O filho com deficiência vai ocupar o espaço dos sonhos perdidos, de modo que os

pais não conseguem imaginar como ele irá corresponder às expectativas geradas pela vinda

do bebê sonhado. As mães ouvidas neste estudo descrevem o nascimento do filho com

deficiência como acontecimento vivido com grande dor, choro, sentimento de desamparo e

desequilíbrio emocional. Os relatos referentes a esse período de suas vidas manifestam

sentimentos de descrença e desesperança.

Os conflitos familiares vivenciados em decorrência da dificuldade em perceber a

criança como ser de possibilidades e em aceitar sua condição de deficiente configuram-se

como fonte de preocupação e angústia para a mãe. Ao passar por esse intenso sofrimento,

a mãe sente-se sozinha e distanciada da situação real e de seus familiares. Essa vivência

de distanciamento e solidão dificulta-lhe o envolver-se na situação e, conseqüentemente, a

impede de compreendê-la, ou de lhe atribuir significado em sua existência.

Na voz de L. observa-se o sofrimento vivenciado pelo casal, que ainda repercute

na vida atual:
Pra mim, se eu pudesse, não teria existido (o período dos primeiros meses).
Eu teria apagado da minha vida, foi horrível, horrível. Nunca imaginei passar
por coisas que eu passei. [...] tem sido uma barra muito grande porque a
gente ainda tem seqüela de tudo que passou, do processo de desemprego,
de condições financeiras que a gente não tinha e ainda continua não tendo
pra poder (cuidar) dele. (Depoimento de L., 16 de junho de 2007)

Para L., o momento do nascimento levou-a rapidamente da euforia ao estresse

agudo e à angústia.

Apesar de L. fazer referência ao companheirismo de seu marido nos primeiros

meses de cuidados com a saúde debilitada do filho, no contexto estudado, o papel do pai no

enfrentamento da deficiência é secundário. Na dinâmica das relações familiares, as razões

desse comportamento “alheio” do pai em relação à presença da deficiência podem ser

inferidas no momento em que as mães externam a tensão que permeia o cotidiano, ao

mesmo tempo em que asseguram que tal situação, via de regra, não atrapalha a relação que

mantêm com seus parceiros.

L. refere-se ao seu dia-a-dia nestes termos:

[...] realmente tem a tensão [...] a falta de paciência é constante [..] porquê é
diferente você cuidar só dele e hoje eu ter que cuidar de mais dois, né. [...] a
gente divide bastante. Ele sempre foi uma pessoa muito presente. Um pai
muito dedicado. Ele é capaz de qualquer coisa. Ele é capaz de largar tudo.
Como ele largou tudo e foi comigo pra São Paulo (para o tratamento do
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filho). E ficamos lá até saber o que tinha acontecido. (Depoimento de L., 16
de junho de 2007).

Experiência semelhante é relatada por V. e C., tanto no que se refere à vivência

diária, quanto à alusão a harmonia entre os casais:

[...] quem administra a casa sou eu, quem dá banho, tudo entendeu, o pai
participa, mais é aquela participação que não envolve muito ele, entendeu,
não envolve muito ele por causa do tempo que ele não tem, enfim, ele só
sabe as coisas dos filhos por que eu conto a ele entendeu, ele fica aperriado
por que gostaria de participar mais, mas não pode por que, ou ele trabalha
pra assumir a casa ou então com é que fica? (Depoimento de V., 10 de maio
de 2007).

[...] eu sou pra tudo. É prá tudo praticamente, é prá vir pro colégio e prá
cuidar da doença dela e tudo tem que ser eu. A outra, eu tenho outra né
(filha), vive praticamente, não é isolada, mas eu tenho um cuidado a mais
com ela né (a filha com deficiência). (Depoimento de C., 20 de maio de
2007).

Do mesmo modo de L., V. e C. indicam que essa sobrecarga de trabalho, se gera

transtorno na relação entre marido e mulher, este surge por circunstâncias alheias a vontade

de seus maridos, e se referem muito mais ao cumprimento de suas obrigações enquanto

mães e esposas:
[...] atrapalha muito no relacionamento por que eu tô sempre cansada,
estressada [...], mas em outros aspectos assim, a gente se dá muito bem.
(Depoimento de V., 10 de maio de 2007).

[...] é tudo comigo porque meu esposo vive dia a dia no roçado né, mas a
gente se dá bem. (Depoimento de C., 20 de maio de 2007).

A fala destas mães ilustra o sentimento de solidão frente aos cuidados com os

filhos, ao mesmo tempo em que justifica e mantém o afastamento dos maridos.

Lutermam (1987), analisando o impacto da deficiência auditiva no seio familiar,

indica que a presença da deficiência pode exacerbar as diferenças de papéis, ou seja, a

mãe aumenta sua responsabilidade com o filho, enquanto o pai refugia-se no trabalho,

evitando a frustração e o contato com o sofrimento da mãe.

Esse parece ser o quadro que se configura no universo investigado. O discurso de

V. reflete sua presença marcante e o maior distanciamento do pai, atitude que parece ser

uma tentativa de reparar os danos causados pela deficiência, ocupando o lugar deste:
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[...] sou uma mãe responsável, uma mãe que eu tô ali, ele (o marido) sabe
que tem você né. É assim dia a dia [...] ele tem que trabalhar pra suprir as
necessidades né, dos filhos (suspiro). (Depoimento de V., 10 de maio de
2007).

É possível que a mulher mantenha o pai nessa posição para garantir maior

controle, havendo por parte dela uma dupla mensagem.

Evidentemente os pais também experimentam sentimentos negativos com a

presença da deficiência e preocupações com as complicações médicas que muitas vezes

acompanham o quadro clínico da criança.

No entanto, na cultura brasileira, especialmente na nordestina, o pai tem poucas

oportunidades de proceder de forma a evidenciar interesse, amor e cuidados com a mulher e

com os filhos. Não estão incluídas no papel de pai maiores oportunidades de vivenciar seus

afetos. Há também, por parte dos pais, resistência em participar mais efetivamente da

educação de seus filhos. Parece que, para garantir as relações de poder, é necessário

manter a distância. Estas condições têm sofrido mudanças como demonstram inúmeras

pesquisas relacionadas à redefinição dos papéis na família.

Nas famílias das crianças com deficiência, muitas vezes, o padrão de relação

conjugal se dá pelo problema vivenciado e pelo sofrimento. Desse quadro resulta a

dificuldade em desfrutar o prazer nas relações e nas conquistas realizadas, de modo que a

vida fica muito árida e a verbalização de afetos não acontece.

Convém assinalar, no entanto, que a representação de que as famílias das

crianças com deficiência necessariamente terão as relações familiares e a qualidade de vida

de seus membros abalada, não tem sido observada em pesquisas.

Núñez (2003), em pesquisa realizada com famílias de crianças com deficiência,

descreve os conflitos observados nos vínculos e indicadores de risco nessas famílias. Os

resultados apontam que os conflitos familiares não surgem como conseqüência direta da

deficiência, mas em função da capacidade da família em se adaptar ou não à situação.

A maneira como cada genitor lida com a experiência da deficiência parece

depender dos estilos de enfrentamento e dos mecanismos de defesa mobilizados para

tornar suportável a angústia e a ansiedade.

Nesse sentido, no contexto investigado, a aflição e a vivência da mãe fazem

emergir a necessidade de buscar respostas na espiritualidade, encontrando na religião ajuda

para conseguir compreender, e dessa forma, enfrentar e aceitar sua nova realidade:
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Eu procurei é muita calma e pedi força a Deus, né. E agora já me acostumei
assim, que eu tenho que acostumar mesmo. E agora só tenho a agradecer a
Deus [...] porque ela tá comigo, tá crescendo, tá se tornando uma pessoa.
(Depoimento de C., 20 de maio de 2007)

Essas mães manifestam o sentimento de amor e carinho aflorados na superação

da dor e do sofrimento:

[...] mas, assim, tem sido pra mim uma aprendizagem com ele, uma
aprendizagem [..] ele tem me ensinado bastante coisa. (Depoimento de L.,
16 de junho de 2007).

Compreende-se que as experiências, os sentimentos, as aprendizagens, a cultura

vivenciada pelas mães que participaram desta pesquisa são responsáveis por construir

imagens e idéias sobre um conceito de deficiência que, progressivamente, pode sofrer

reavaliações e reconstruções provocadas por novas experiências de vida e pelo nascimento

de um filho com deficiência:

Você quando planeja ter um filho, você quer que seu filho venha perfeito. Até
aí, a gente nunca nem tinha imaginado que pudesse existir nenhuma criança
deficiente, né. (Depoimento de V., 10 de maio de 2007).

A criança é sempre fonte de ilusões ou medos. A fantasia e as vivências que se

produzem em torno da criança que virá refletem os desejos dos pais e expectativas

idealizadas.

Num mundo de comportamentos pragmáticos, de rendimento e produtividade, é

possível inferir que a idéia que perpassa a família da criança com deficiência é a de que se

trata de uma criança frágil, que sofrerá sem jamais desenvolver comportamentos de

autonomia. Crianças com deficiência deparam-se, ao nascer, com um mundo cheio de

concepções que fomentam o preconceito e dificultam o estabelecimento de relações inter-

pessoais e sociais. Desse modo, as mães experimentam uma preocupação que as afeta de

forma intensa após o nascimento de um bebê com deficiência:

[...] isso, não vou dizer que é fácil e nem que é bom. E nem é satisfatório. Eu
não seria hipócrita ao ponto. Não foi isso que eu imaginei né, passar um dia
na minha vida. Caiu assim o meu mundo, né. Apenas com vinte e três anos e
foi uma coisa que a gente sonhou muito durante dois anos. [...] de repente
passar por uma provação dessas [...]. (Depoimento de L., 16 de junho de
2007).
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Sobre as primeiras experiências das mães com seus filhos, percebe-se que não

estão preparadas para gerar uma criança com deficiência e que essa possibilidade sequer é

cogitada em seus pensamentos.

A cultura da negação da realidade é superior a qualquer outra possibilidade,

assim, o sofrimento é agudo naqueles que convivem com esta experiência. A falta de

informação e o preconceito podem fazer o processo de aceitação da criança pela mãe ser

doloroso, afinal, ela estará aprendendo com a convivência no ato de ser mãe de uma criança

com deficiência. Ao descobrir que o filho idealizado possui alguma limitação que o diferencia

dos padrões convencionais, podem surgir sentimentos como angústia, culpa, medo e perda

do filho idealizado.

Os sentimentos de dúvida com relação ao futuro e as dificuldades em conhecer o

diagnóstico foram freqüentemente revelados nos testemunhos das entrevistadas. É possível

reconhecer que a incerteza foi um sentimento constante quando se trata das primeiras

experiências no papel de ser mãe de uma criança com deficiência:

[...] a gente achou que como toda criança, ele poderia ir à escola aos três
anos. Então, vamos colocar também, porque pode ser que ele, convivendo
com outras crianças, ele fique mais calmo e tal. Aprenda a falar melhor.
Porque ele tinha dificuldade e a gente não sabia que ele tinha uma lesão
auditiva. A gente não sabia que ele tinha problemas, notava-se que ele tinha
algum problema visual, mas aí não sabia o diagnóstico fechado da lesão.
Achava, mas não sabia que era proveniente da lesão de alguma coisa. Aí foi
que começou todo o processo, né. [..]. (Depoimento de L., 16 de junho de
2007).

Observou-se, no entanto, que progressivamente as mães percebem as

necessidades de seus filhos e se sentem menos inadequadas. Depois do nascimento, as

mães buscam informações, estabelecem contatos com outros pais e diminuem o isolamento

social que marca o momento inicial de enfrentamento da deficiência.

Nesse processo, seus conceitos se modificam e fazem com que elas passem a

olhar a deficiência com outros olhos. Em algumas falas, observa-se que há um contínuo

esforço na busca de esclarecimentos e novas aprendizagens para agir de forma adequada

com seus filhos. O que as motiva é a convicção de estarem fazendo o melhor possível para

suas crianças, mesmo que para isso seja necessário buscar cursos, leituras e até mesmo

qualificação acadêmica para avançar nessa área:
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Olha, eu já li muita coisa sobre meus filhos [...] já fui lá no Ipê, fiz um
curso baseado no problema [...] pra poder lidar com eles, entendeu,
pra poder aprender um pouco, pra poder lidar com os meus filhos [...]
vamos supor assim, me aprofundar no assunto dos dois. (Depoimento
de V., 10 de maio de 2007).

[...] tô sempre renovando, procurando uma resposta pras dificuldades dele. E
eu falo assim, eu não preciso nem passar por faculdade mais. Eu já sei de
tudo (risos). Já virei especialista. Já estou com PHD, eu posso ensinar
qualquer um que perguntar (risos). (Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

Faz toda a diferença para essas mulheres receber orientações e informações que

auxiliem a identificação das necessidades de seus filhos.

[...] lá em São Paulo a gente teve um (bom) acompanhamento. Assim, foi
muito importante o primeiro ano de vida dele com as orientações que eu tive
e que o meu esposo teve por certo tempo, enquanto teve lá. E os processos
que a gente ia enfrentar né, que foi alertado. (Depoimento de L., 16 de junho
de 2007).

A fala de L., citada acima, indica que, dependendo da orientação recebida, os pais

podem se sentir amparados e motivados ou inseguros e incapazes.

O contato com profissionais especializados e com outros pais e professores

possibilita uma visão mais realista da criança. Pais e filhos aprendem a se conhecer e a criar

vínculos que são fundamentais para a evolução de ambos.

O acesso à informação e ao conhecimento também instrumentaliza as mães para

o exercício da crítica e do questionamento em relação ao atendimento disponibilizado à

criança com deficiência tanto na escola, quanto na sociedade em geral.

É certo e compreensível que a tarefa de ser mãe não é fácil, porém, percebe-se

nos relatos que esta também pode ser uma experiência gratificante, principalmente quando

se consegue perceber os avanços dos filhos. Essas mães ensinam espontaneamente,

fazem adaptações criativas, compartilham, trocam vivências e ensinam a outras mães que

tristezas e frustrações são sentimentos normais, do mesmo modo que expressar alegria com

as conquistas de seus filhos.

Alguns progressos considerados mínimos, que seguramente seriam

imperceptíveis nas experiências com seus filhos anteriores, são grandes vitórias, muito

valorizadas nesse novo contexto:

Quando eu vejo ele escrevendo daquela forma dele. Ele tem uma
dificuldade visual muito grande. Mais ver o esforço dele. Ver ele
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começando a ler. É como se eu tivesse tendo ele de novo. Tendo ele
novamente, é Isso. Cada dia como se eu tivesse gerando de novo e
tendo ele novamente. E tem sido vitória após vitória. (Depoimento de
L., 16 de junho de 2007).

Teve uma (mãe) que chorou quando o G. foi me entregar o presente, que o
G. falou no microfone e disse “mãe eu te amo do fundo do meu coração”.
“Como é que você consegue isso, V.?” (perguntou). Eu digo gente, como que
eu consigo isso? Ele é meu filho! (Depoimento de V., 10 de maio de 2007).

Os depoimentos acima apontam que confiança mútua e parceria são

fundamentais para a adaptação e o desenvolvimento da criança com deficiência. Essas

mulheres conhecem seus filhos profundamente, portanto, suas vivências e experiências são

fundamentais para qualquer trabalho educativo.

Muitas vezes a iniciativa para o estabelecimento dessa parceria é da mãe. V.

refere-se às dificuldades vivenciadas com a professora de seu filho G. nestes termos:

[...] se eu não tivesse a formação que eu tenho, a sabedoria que tenho de
lidar com tudo isso, eu tinha discutido com ela, e com outras [...] mas aí até
eu digo, não, os dias vão se passar, eu vou conquistar a confiança dessa
professora. Tentar entender ela, que ela não tem culpa de tá reagindo assim,
entendeu. Ela tá acostumada a lidar com crianças normais [...]. (Depoimento
de V., 10 de maio de 2007).

No processo educativo de uma criança com deficiência é importante que, passado

o choque inicial, a família busque antes ver a criança, e depois a deficiência.

Superproteger e subestimar as capacidades da criança são atitudes comuns no

universo familiar desses sujeitos, no entanto, todas as mães que participaram da pesquisa

assumem, em suas falas, outra postura:

Eu procuro educar igual com a outra. É porque só o problema dela, só é essa
deficiência, mas ela é normal como qualquer outra pessoa. Isso aí eu procuro
ser igual. Eu dou a ela a mesma educação. Eu não procuro ter diferença não.
(Depoimento de C., 20 de maio de 2007).

No cotidiano investigado, a criança com deficiência é educada com as mesmas

regras que se aplicam a todos os filhos, atitude que favorece a aprendizagem e o senso de

responsabilidade da criança. Percebe-se o esforço empreendido por essas mães no sentido

de assegurar, através do amor, do respeito, do interesse e da imposição de limites, a

segurança emocional que permita a seus filhos crescerem num ambiente de compreensão e
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respeito humano. Mesmo restritas ao ambiente familiar, essas ações/emoções favorecem a

aceitação da criança em outros ambientes.

Independentemente da busca por informações, muitas perguntas sobre as

expectativas futuras em relação à criança com deficiência e como a família enfrentará a

situação podem permanecer sem respostas.

As mulheres entrevistadas, por amor e desejo de dar ao filho a oportunidade de

desenvolver suas potencialidades, procuram tratamentos, reabilitação, educação e retorno à

religião ou crença, entre outros recursos, na certeza de estar fazendo o que deve ser feito,

mesmo que isso represente para elas desgaste físico ou emocional. Durante as entrevistas,

ficou claro que nesse processo de busca incessante, a necessidade de estima e confiança

poderia ser atendida em inúmeras ocasiões e contextos sociais, na família, no médico, na

escola, na relação com os companheiros, parentes e profissionais especializados.

Desafios surgirão para a família que superar as dificuldades iniciais e se tornarão

maiores para aquela cuja dinâmica familiar esteja desequilibrada em função da presença da

deficiência.

Fica claro que a família que melhor buscar apoio entre si, formas de amparo e de

suporte, será aquela que também poderá tolerar e suportar situações em que persistem

dificuldades na conquista da cidadania.
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Categoria 2 - A experiência da inclusão educacional

Compreender a educação inclusiva implica necessariamente lançar o olhar para

uma escola que está em construção. Nesse espaço real, convivem o regular, proclamado e

instituído, e o irregular, que escapa dos contornos estabelecidos.

A escola é uma instituição histórica que carrega as marcas do seu tempo e espaço.

Local de prática social e pessoal que se reveste de caráter complexo e contraditório.

Nesse universo, existem perfis aceitos como regulares ou não aceitos, o que indica

a necessidade de se refletir sobre o sentido do termo regular na escola, bem como sobre

todas as manifestações que legitimam esse entendimento e que podem configurar-se em

obstáculo à construção de uma escola para todos.

O que se pretende nesse momento é perceber como a diversidade está sendo

contemplada no universo da escola, especificamente em relação ao atendimento às

necessidades educacionais especiais das pessoas com deficiência.

O espaço da escola é um terreno de lutas, de acordos e desacordos, por onde

circulam discursos que se constroem nas relações, nas redes, nos sistemas que vão se

desenhando sob as pressões das convenções e das representações sociais.

A organização administrativa e pedagógica da escola segue a lógica das

legislações, que nem sempre garantem a sobrevivência dos alunos na instituição

educacional.

A padronização dos sujeitos e a manutenção de estruturas excludentes no interior

da escola podem ter efeitos devastadores no projeto de construção de escolas inclusivas.

Compreender o sentido das representações, perceber táticas presentes nas

interações humanas, conhecer o lugar ocupado pela pessoa com deficiência, permite

resignificar a escola.

Por excelência, a escola pública é o lugar de todos, no entanto, percebe-se que no

contexto investigado práticas de homogeneização e padronização estão presentes para

garantir a regularidade.

Com relação ao acesso à educação, até 1990 a instrução das pessoas com

deficiência deu-se prioritariamente em espaços menos apropriados para a integração social

e escolar, quando não eram excluídas de qualquer modalidade de atendimento escolar. Nas

escolas públicas regulares, com a justificativa da necessidade de um trabalho

“especializado”, recusava-se a matrícula das pessoas com deficiência.
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Esse panorama, em certa medida, não se alterou de forma significativa. É o que se

constata na voz de L. quando relata a peregrinação empreendida na busca de uma escola

para seu filho:

Aí foi que começou todo o processo, né. [..] de uma escola diz “Ah mãe ele
não tem condições de ficar aqui. Ele é muito hiperativo” e tal, e muda de
escola e vai pra outra escola, e pra outra e troca de escola, as caras, porque
achava que uma escola melhor é mais cara ou sei lá, coisa desse tipo [...] aí,
outro dizia, “procura uma escola de bairro, que tenha menos criança e que
possa dar atenção a ele” [...] aí nenhuma dava certo. Encontrava uma, não
dava por isso. Encontrava outra, não porque “a gente não tem condições de
dar o melhor pra ele”. Sempre aquelas desculpinhas que a gente sabe. Olhe
eu não quero o seu filho aqui, em outras palavras. Não quero ter o trabalho.
Porque a gente sabia que ele requeria, ele requer um pouco mais de atenção
né, do que as outras crianças. (Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

Inspirados nos discursos da Educação para Todos, os anos de 1990

testemunharam um amplo conjunto de reformas estruturais e educacionais no país,

caracterizadas pelo investimento no ensino fundamental e pela descentralização. Nesse

período, destaca-se a ampliação das referências à construção de uma escola inclusiva e o

desenvolvimento de experiências mais inovadoras de inserção educacional de pessoas com

deficiência nas redes municipais de ensino, especialmente a partir da educação infantil, com

a presença ampliada dos alunos com deficiência em diferentes espaços escolares.

No entanto, evidencia-se no depoimento de L. que, quando a escola inclui a criança

com deficiência no mundo educativo, outras vozes exigem a sua exclusão:

[...] numa escola particular que eu passei um pai obrigou a tirar ele da escola.
Se ele não saísse, o filho dele sairia. E advinha quem saiu (risos). O meu
filho, né. Isso eu com sete meses de gravidez, depois de três meses já de
aula [...] a direção manda me chamar e dizer que tava com um pequeno
problema e que teria que ser resolvido. (Depoimento de L., 16 de junho de
2007).

Desse modo, na busca da homogeneidade e do mérito, a escola contradiz os

princípios de uma sociedade democrática. Esse discurso tem sido não apenas efetivado pelo

Estado, como também pela escola, pelos professores e, como se vê no depoimento de L.,

inclusive pelas famílias.

Parece haver, por parte de alguns pais de alunos sem deficiência, o temor de que

aprendam condutas atípicas ou sejam prejudicados por uma suposta perda de qualidade no

ensino ofertado, caso as escolas recebam esses alunos.
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A escola, utilizando uma argumentação supostamente científica, justifica a não

aceitação da matrícula do aluno com deficiência alegando que para esses sujeitos exige-se

treinamento e reabilitação especializada. L. assinala no seu depoimento como esse

argumento era “adequado”:

Aí, era difícil encontrar uma escola que se enquadrasse, que eles sempre
diziam “nós não temos qualificação”, “não temos um professor”, era sempre
adequado esse argumento, “não temos um professor de ensino especial”, “é
porque não existe ainda um ensino especial pra lidar com crianças com
necessidades especiais”. (Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

Esta atitude revela a representação sobre aqueles que apresentam dificuldades em

aprender através dos métodos usuais: são percebidos como deficientes, incapazes, ou seja,

parece cristalizado no imaginário coletivo que ao aluno “normal” destina-se a educação

regular, ao portador de necessidades educacionais especiais, dentre eles os alunos com

deficiência, dirige-se a educação especial. Não há tempo nem espaço para os que estão

fora dos padrões de normalidade no universo da escola regular.

Por meio da voz de J. revela-se que a educação vem excluindo, ao invés de incluir:

[...] fui atrás do colégio pra ele e eu não conseguia, sempre eu vinha quando
começavam as aulas [...] mas não conseguia, ia prum lado, pra outro, saia
revoltada [...]. (Depoimento de J., 06 de maio de 2007).

A não aceitação da matrícula de alunos com deficiência está vinculada às

representações de que esses sujeitos têm, por suas limitações orgânicas, dificuldades para

aprender, assim, os mais lesados, deficientes sensoriais (como é o caso do filho de J),

físicos ou mentais não teriam habilidades suficientes para ser incluído na educação regular.

A idéia que se revela no depoimento de J., citado acima, é a de que se espera um produto,

não viver um processo.

Dividir a escola em regular e especial implica em aceitar que os homens têm duas

naturezas opostas, que devem ser compartimentadas em ambientes diferentes. Significa,

também, aceitar a perpetuação de privilégios e tratamentos desiguais, equivale à concepção

de que os homens são moldados em categorias naturais, e não históricas.

Apesar da luta pelos direitos humanos ter se fortalecido significativamente nos

últimos anos, nas vozes dessas mães observa-se uma realidade marcada por práticas

discriminatórias.

O relato de V. espelha uma realidade vivida por cinco, das seis mães entrevistadas:
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Teve um colégio que eu cheguei pra colocar o G. e eles ficaram apavorados
[...] sem querer receber meu filho e tudo, e depois eu conversando muito com
a direção [...] inclusive a direção daqui também, assim, aceitou o G., mas aí
as professoras se assustaram: “Mas como eu vou lidar com uma criança
dessa?” (fala da professora, referida pela mãe). (Depoimento de V., 10 de
maio de 2007).

Percebe-se que as representações discriminatórias em relação às pessoas com

deficiência, ressaltadas na fala de V., estão presentes na escola pública na medida em que

se revela no imaginário de gestores e professores a representação dos alunos com

necessidades especiais como pessoas diferentes das pessoas consideradas normais.

Diferença essa, marcada por um caráter negativo. Essas representações estão presentes no

medo de se trabalhar com a diversidade nos arranjos formatados da padronização.

De acordo com a Declaração de Salamanca (Unesco, 1994, p.61), inclusão e

participação são fundamentais à dignidade humana e ao exercício dos direitos humanos. No

contexto educacional, o exercício desses direitos é garantido pelo desenvolvimento de

estratégias que proporcionem a equalização de oportunidades.

Há a necessidade, portanto, de um novo olhar, uma nova maneira de ver a si, aos

outros e à educação. Nesse sentido, é a sociedade que deve se modificar para incluir a

todas as pessoas, pois dela é a responsabilidade de ser capaz de atender às necessidades

de seus membros. É necessário preparar a escola para incluir o aluno com deficiência, pois

somente assim os benefícios da inclusão serão estendidos a todos os atores envolvidos com

a educação: aos estudantes, com a oportunidade de desenvolverem atitudes de

compreensão e respeito em relação aos alunos com deficiência, habilidades acadêmicas,

sociais e na preparação para a vida em comunidade; aos professores, com a chance de

melhoria das habilidades profissionais, apoio colaborativo e capacitação; aos pais,

funcionários e à sociedade em geral, com a aprendizagem sobre o valor social da igualdade.

Percebe-se na voz de V. esse entendimento quando reflete criticamente sobre as

experiências vividas no espaço escolar:

[...] lá vou eu levar 3 horas de chá de cadeira, lá conscientizar por que a
Secretaria de Educação tá esperando a pessoa certa pra conversar e tudo
[...] então vocês não estão criando a inclusão (se vocês) não dão a
oportunidade das professoras entenderem o que é uma criança especial, o
que é (uma criança) hiperativa, o que é (uma criança) autista, o que é (uma
criança com) Síndrome de Down, o (deficiente) mental grave, o (deficiente)
mental leve, enfim. (Depoimento de V., 10 de maio de 2007).
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Mas essa inclusão, sinceramente, pra ser sincera com você, eu não entendo
que inclusão é essa. Por que o que eles querem com as crianças especiais
numa escola popular dessas se eles não dão, como eu posso falar, se eles
não preparam o colégio? Você já imaginou se entrasse uma (criança com)
síndrome de Down aqui? (Depoimento de V., 10 de maio de 2007).

Por princípio, a escola inclusiva é aquela que garante a todas as crianças citadas

por V., sempre que possível, a oportunidade de aprender juntos, independente de suas

dificuldades e habilidades, condições sócio-culturais e econômicas, em salas de aula

provedoras, nas quais suas necessidades são atendidas.

Seu depoimento revela que a construção de sistemas escolares inclusivos depende,

em grande medida, do envolvimento de alunos, professores, especialistas e pais, num

trabalho colaborativo. Conforme indica V., conhecer as limitações e possibilidades de

desenvolvimento das pessoas com deficiência é fundamental para se encorajar e utilizar ao

máximo as habilidades e talentos de todos os alunos. Portanto, construir experiências de

inclusão educacional de sucesso significa conceber cada membro da escola como

importante, digno e capaz de contribuir para a comunidade escolar.

Se há tempo para estar junto (professores, alunos, famílias, gestores), conversar, ou

como diz V., “se preparar” para a inclusão educacional, estabelecem-se vínculos e

amizades, estimula-se a auto-estima, o orgulho pelas realizações dos alunos com

deficiência, o respeito mútuo e a construção de representações que irão favorecer a

inserção dessas pessoas nos âmbitos educacional, social e no mundo do trabalho.

A fala de L., relatada a seguir, retrata de forma cristalina que a construção de

sistemas escolares inclusivos depende, fundamentalmente, de uma nova concepção do

outro, que reconheça seu direito de produzir e reproduzir sua vida como pessoa humana:

Eu vejo assim, uma coisa tão simples (a inclusão), que as pessoas tornam
muito complicadas. Incluir uma criança é acolher uma criança, um jovem.
Seja ele qual a idade for e a dificuldade que tenha, né. Eu vejo, assim, em
coisas, que é simples, mas se torna um bicho de sete cabeças por falta da
orientação [...].(Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

Essa mãe percebe que a inclusão faz sentido, sua fala sugere que a inclusão

educacional deve ser entendida como um direito básico, como algo que não deveria ser

conquistado através da luta, posto que é simples, como assim deve ser viver e aprender na

escola e na comunidade.

L. prossegue refletindo sobre a experiência de inclusão educacional vivida por seu

filho:
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Eu acho que é o futuro pra ele, né. Eu acho assim, dele poder tá interagindo,
dele poder tá usufruindo do mesmo espaço que as outras crianças e ele não
está se sentindo o patinho feio na história. Porque é muito ruim né, você ter
uma criança, seja qual for o problema que ela venha a oferecer, é ser
escanteada por qualquer motivo, por ser rebelde, por ser agressiva, por ser
mais levada que as outras. (Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

Sua fala valoriza a importância da convivência entre os diferentes em um ambiente

no qual essas diferenças são respeitadas. Quando isso se dá, a igualdade é promovida e

respeitada como um valor na sociedade. A mãe refere que seu filho não se sente “o patinho

feio na história”, isso porque a inclusão permite que se amplie e aprofunde o conhecimento

de todos sobre a diversidade inerente à condição humana. Quando há a oportunidade da

convivência em espaços não segregados, as crianças habitualmente aceitam as diferenças

como o que de fato são, diferenças, não algo que devam temer, evitar ou ridicularizar, mas

sim como parte da vida.

A experiência vivida por N. difere da anterior. Seu relato aponta aspectos

importantes que não podem ser negligenciados na construção de sistemas escolares

inclusivos:

[...] essas crianças realmente têm que freqüentar a escola normal porque a
Secretaria de Educação exige, a sociedade, não sei quem, né. É isso que eu
falo, as pessoas obrigam né, uma lei que as crianças tem que respeitar, têm
que freqüentar a escola normal, mas só que [...] não adianta a gente mandar
D. pra um lugar que ela não vai saber nem o que fazer quando chegar lá,
numa primeira série, por exemplo, né. (Depoimento de N., 25 de abril de
2007).

[...] e ás vezes eu tenho até medo de falar, assim, a minha opinião, porque
tem gente que acha ruim né, acha até que eu tô com preconceito, eu digo, eu
não tô com preconceito, eu  tô preocupada com a criança, porque D. [...] eu
acompanho e eu vejo que ela tem dificuldade com as coisas [...].(Depoimento
de N., 25 de abril de 2007).

[...] acho (também) que não traz muitos benefícios não (a escola regular),
porque como te falei, às vezes ela nem fica na sala de aula, ela vai pro
parque fora de hora, ela se esconde no mato, até porque ela lá não tá
fazendo nada [...] porque ela não acompanha, aí as outras crianças não se
encaixam bem com ela na amizade, porque as crianças percebem depois,
principalmente na hora de fazer as tarefas, as lições, ela não faz, aí como ela
não faz, ela atrapalha as outras crianças também na hora da aula, e as
crianças também percebem que ela não sabe fazer nada, aí tem aquela
discriminação, né. (Depoimento de N., 25 de abril de 2007).

O depoimento de N. revela preocupação diante da constatação de que sua filha não

está tendo sucesso na aprendizagem. A proposta da educação inclusiva pressupõe a oferta
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de oportunidades de aprendizagem diferenciadas aos alunos. Ao assumir a diferença, ou

seja, a heterogeneidade da turma, é fundamental que se responda a essa realidade em

termos de estratégias de ensino e aprendizagens. Uma escola que não diferencia seu

currículo não utiliza modelos inclusivos.

Nas escolas, normalmente os alunos são agrupados em classes que permanecem

estáveis por alguns anos. Se essa sala de aula não for desmembrada em função das

atividades, dos projetos e do nível de seus alunos, a aprendizagem fica limitada. Se

estivesse em outra sala de aula, é possível que D. vivenciasse experiências de sucesso

escolar.

A fala de N. sinaliza outro aspecto relevante: horários, equipamentos, espaços,

materiais, podem representar entraves importantes para a realização de uma diferenciação

curricular, e não são passíveis de serem removidos sem a participação da escola, não basta

apenas a vontade do professor. A escola comprometida coletivamente pode incentivar o

professor a desenvolver projetos inovadores e assumir riscos.

Apesar das críticas ao processo de inclusão educacional vivido por D., para essa

mãe, a escola especial não é a melhor escolha para sua filha:

Escola especial não [...] assim (do tipo) APAE eu não sei, me choca um
pouco [...] porque pelo que eu entendo, ela precisava assim, de uma pessoa,
de escola especial [...] mas não assim APAE, o caso para ela, eu acho que
não seria uma boa. (Depoimento de N., 25 de abril de 2007).

[...] eu acho muito (a APAE) prá D., só se for no último caso, eu ainda
colocaria, porque também [...] é chocante APAE não é, eu não servia pra
trabalhar num lugar desses, porque não sei, admiro as pessoas que
trabalham assim, e como a D. já tem esse problema que eu falei, ela pode
pegar coisas, em lugar dela desenvolver, ela atrasar [...]. (Depoimento de N.,
25 de abril de 2007).

Sua fala reflete a representação social que vincula as instituições que atendem às

pessoas com deficiência, como a APAE, à escolas para “atrasados”, para “retardados”,

para “limitados”, o que delimita, também, uma representação patológica do sujeito que

comumente se reflete em práticas discriminatórias, como parece ser o receio dessa mãe.

O espaço institucional segregado rotula o aluno, colocando-o numa posição que o

inferioriza diante dos demais e repercute na construção de sua identidade.

No discurso dessa mãe, o outro diferente representa um perigo porque a filha

pode “pegar coisas” e se “atrasar”. Mesmo assinalando que D. tem dificuldades, afirma
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que “só em último caso”, a colocaria em uma instituição para pessoas com necessidades

especiais. Sua fala revela a representação da racionalidade (inteligência) como valor

humano positivo e como referência para a depreciação e negação do outro deficiente,

identificado como não racional (perigoso e limitado).

N. prossegue revelando qual seria, no seu entendimento, o caminho para,

efetivamente, garantir uma escola de qualidade para todas as crianças:

[...] se fosse criança do nível dela, talvez, com pouca diferença mais ou
menos, e o assunto também ser de acordo né, com a cabeça deles, com a
mentalidade deles né, aí ficaria mais fácil, é assim que eu penso, né.
(Depoimento de N., 25 de abril de 2007).

[...] eu acho que ela podia render se tivesse uma atenção especial, não que o
professor não tenha atenção por ela né, mas como ela é diferente, aí como
eu falei é difícil, o professor também na sala trabalhar né, com pessoas
diferentes né, se é diferente não adianta a gente querer que ela acompanhe
uma criança numa primeira série, porque não tem condição, não é passar de
ano por causa da idade [...]. (Depoimento de N., 25 de abril de 2007).

Para essa mãe, apesar da rejeição demonstrada pelas instituições especiais,

oferecer educação de qualidade para as crianças com deficiência só é possível em

ambientes segregados. Sua voz reflete a representação de que o processo de

aprendizagem desses alunos depende fundamentalmente de habilidades e capacidades

inerentes ao sujeito, que devem ser potencializadas em ambientes preparados para este fim

e que são inconciliáveis com o universo da escola pública.

Em sua opinião, o fato de D., na escola regular, ter a oportunidade de interagir e

brincar com crianças sem deficiência, não é percebido como uma prática educacional de

qualidade, uma vez que continua sem dominar os conteúdos acadêmicos propostos pelo

currículo.

No entanto, se se entende a educação de qualidade como aquela que permite

enfrentar as situações sociais com conhecimento e sucesso, o contato das crianças com

deficiência com as situações heterogêneas, contraditórias e conflituosas vividas na escola

pública regular possibilitam, numa perspectiva inclusiva, as melhores condições para

desenvolver, estabelecer e utilizar aptidões de convívio social mais semelhantes àquelas

vividas em situações sociais mais amplas e complexas.

Esse entendimento é compartilhado por C. e V., conforme sinalizam os depoimentos

a seguir:
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O que eu acho é que ela vai aprender (na escola pública) a lidar pra as
outras crianças também. Porque se ela estudar em escola especial eu acho
que não pode, tem que ter mesmo a sala de gente normal mesmo. Pra ela
brincar, estudar, né. Porque ela vai viver no mundo né [...] aprender a lidar
com as pessoas também. (Depoimento de C., 20 de maio de 2007).

O lado bom daqui (da escola regular) é o seguinte, os meus filhos não
podem somente conviver com as crianças especiais né, eles também têm
que ver que existe outro mundo. Lá fora existe outra linguagem, existe outro
mundo, existem outras pessoas, principalmente o G. (Depoimento de V., 10
de maio de 2007).

Mesmo com a garantia legal do acesso à educação, observa-se nos depoimentos

das mães entrevistadas que as crianças são divididas entre aquelas que têm e as que não

têm condições de aprender, materializada na não aceitação da matrícula ou na exclusão do

aluno incluído pelo fracasso escolar e/ou pelo apagamento da sua diferença e necessidade.

O depoimento de D., a seguir, ilustra essa realidade:

Passa um ano na escola depois não dava mais certo, porque mudava o
professor e terminou não dando certo. E os piores momentos foram na fase
que ele foi crescendo, na alfabetização, que a gente via que ele não
conseguia, não conseguia chegar lá. (Depoimento de L., 16 de junho de
2007).

Desse modo, a escola descrita por L. ignora o que é essencial à escola: oportunizar

a vivência com a diferença, sem restrições de qualquer natureza, concebendo-a e

valorizando-a como essencial na construção identitária.

A fala de L., a seguir, revela desmandos e transgressões ao direito à educação e à

não discriminação que algumas escolas estão praticando, em parte pela fraca participação

dos pais na busca dos seus direitos e pela omissão das autoridades de ensino e da justiça

em geral:

[...] de uma escola diz “Ah mãe ele não tem condições de ficar aqui. Ele é
muito hiperativo” e tal, e muda de escola e vai pra outra escola, e pra outra e
troca de escola, as caras, porque achava que uma escola melhor é mais cara
ou sei lá, coisa desse tipo [...] aí, outro dizia, “procura uma escola de bairro,
que tenha menos criança e que possa dar atenção a ele” [...] aí nenhuma
dava certo. (Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

As experiências vividas por essas mães sinalizam que a escola continua ignorando

o mundo ao seu redor, anulando ou marginalizando as diferenças no processo de formação
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e instrução de seus alunos. Parece desconhecer que aprender significa representar o mundo

com base em origens, valores e sentimentos diversos.

A lógica dos sistemas escolares, organizados com base numa visão marcadamente

determinista, formalista, reducionista, recorta a realidade e permite a construção de

representações e subdivisões do tipo aluno normal/anormal, sistema de ensino

regular/especial. Não faz parte desse sistema a apreensão do subjetivo, do afetivo, do

criador, fundantes na construção do paradigma proposto pela inclusão. Esse novo

paradigma sugere, à nível institucional, a erradicação de toda categorização e oposição

excludente nos moldes igual/diferente, normal/deficiente, e à nível pessoal, a busca da

articulação e interdependência entre as diversas formas pensar, sentir e viver no mundo.

Tais atitudes, na experiência vivida pelas mães que participaram desta pesquisa, estão

distantes das que são típicas nas escolas regulares.

Os argumentos utilizados pelas escolas ao negarem o acesso à educação às

crianças com deficiência refletem, na verdade, sua incapacidade de atuar diante da

diversidade que é comum a todos os grupos humanos. Esses alunos existem de fato,

provêm de contextos culturais variados, representam diferentes grupos sociais, têm desejos,

aspirações, sentimentos, valores e costumes com os quais se identificam, existem em

espaços e tempos reais, não são categorizáveis, evoluem como seres humanos vivos, reais.

Os relatos apresentados acima contam histórias, fragmentos de vidas concretas, de

crianças reais, que ficaram por muito tempo à margem da aprendizagem e de grande parte

das condições dignas de vida social durante alguns anos. Esses casos, infelizmente,

parecem não ser exceção no atual contexto da inclusão educacional no município de João

Pessoa.
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Categoria 3 - O papel da escola

A escola e a família têm em comum o fato de prepararem os mais jovens para sua

futura inserção na sociedade e para o desempenho das funções que possibilitem a

continuidade da vida social.

Essas instituições são os primeiros espelhos nos quais os indivíduos se vêem e se

descobrem bons ou maus, bonitos ou feios, amados ou ignorados. São mundos que podem

ser acolhedores ou hostis, que ensinam o que é ser homem, o que é ser mulher, o que se

deve expressar, quais sentimentos são bons, quais são maus e não se deve sentir, aprende-

se o que vestir, como se comportar, como interpretar o mundo.

A escola tem uma especificidade, que é a obrigatoriedade de ensinar conteúdos

específicos de áreas do saber que se supõem fundamentais para a instrução das novas

gerações. No entanto, o que se aprende numa escola vai além dos conteúdos

programáticos, pois atitudes, valores, sentimentos e representações são construídos e

ensinados nas vivências das relações interpessoais dentro da escola.

No contexto investigado, todas as mães dão grande importância à escolarização

dos filhos, conforme indicam os depoimentos a seguir:

A educação é fundamental. Porque sem saber não (se) é ninguém. Porque a
escola é como se fosse uma mãe também, né. Porque a mãe tem que
educar, mas a escola também tem que ajudar, né, penso assim. (Depoimento
de C., 20 de maio de 2007).

É como a professora falou [...] não tem eu toda vida, né [...] e a escola é que
tá me ajudando a ensinar isso a ele porque eu posso né, morrer primeiro, ou
ele primeiro, mas se for pra aprender mais [...]. (Depoimento de J., 06 de
maio de 2007).

Suas vozes revelam a representação da escola como salvadora, como único meio

de ascensão social, além de instância primordial para o desenvolvimento de habilidades

necessárias para a vida em comunidade. Desse modo, tanto a instituição quanto as

aprendizagens que lá se adquirem são valorizadas.

Todavia, percebe-se ambigüidade em relação à função da escola. Ao mesmo tempo

em que parece ter um papel importante na formação do indivíduo, com o passar do período

letivo, as mães tornam-se desesperançosas quanto às chances dos filhos obterem sucesso

no processo educativo. É o que se percebe nos depoimentos a seguir:
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Como eu disse, (a importância da escola) pro futuro não sei, porque ela não
tá rendendo e eu acho que ela podia render se tivesse mais atenção.
(Depoimento de N., 25 de abril de 2007).

[...] o que tá faltando pra trabalhar com meus filhos?, até por que (para) os
meus filhos, isso aqui não pode ser só uma área de lazer [...]. (Depoimento
de V., 10 de maio de 2007).

A estrutura, as escolas não recebem o que deveriam receber. O material,
essas coisas [...] é tanta coisa que falta [...]. A educação está doente. Está
em estado terminal, se não tiver cuidado, vai morrer, infelizmente.
(Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

A inclusão educacional das crianças com deficiência exige que a escola regular

aprimore suas práticas, garantindo para todos os alunos o direito à educação em plenitude.

Sem esse compromisso, corre-se o risco dos alunos atravessarem todo o processo

educativo sem dele tirar proveito, desperdiçando anos preciosos de suas vidas, ou

evadirem-se, vitimados por sucessivos fracassos escolares.

A realidade vivida por N., V., e L., retratada nos depoimentos citados acima, sugere

que a escola parece desenvolver projetos de inclusão parcial, que não estão associados a

mudanças de base. Essas mudanças exigem o trabalho em várias frentes, envolvendo a

comunidade escolar em direção a um ensino de qualidade e por essa razão fundamental,

inclusivo.

Suas falas revelam o grande problema na educação das crianças com deficiência

que é o aparente descompromisso da escola com o ensino destes alunos.

As expectativas quanto à continuidade nos estudos dependem das condições reais

de vida dessas mulheres, mas as projeções quanto ao futuro são pouco ambiciosas, mesmo

o estudo e a escola sendo valorizados.

V. se refere a sua experiência na escola nestes termos:

Assim, aqui mesmo teria que ter, pra os meus filhos aqui dentro desse
colégio ter um futuro, teria que ter gente especializada pra poder lidar com
eles. Por que a direção que tem aqui, não sabe lidar, não sabe. (Depoimento
de V., 10 de maio de 2007).

A crítica dessa mãe exige um novo olhar em direção ao seu filho com deficiência,

um olhar que permita conhecê-lo, levá-lo a aprender, tendo em vista o tempo e as condições

individuais de aprendizagem.
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Como se vê, os discursos dessas mães contrapõem-se à realidade vivida. Em suas

relações no espaço escolar, esforçam-se para transformar práticas e representações

estabelecidas, rebelam-se com a organização padronizada e sistemática da escola.

A esse respeito, Certeau (1999, p.37) argumenta:

[...] a razão técnica acredita que sabe como organizar do melhor modo
possível pessoas e coisas, a cada um atribuindo um lugar, um papel e
produtos a consumir. Mas o homem ordinário escapa silenciosamente a essa
conformação. Ele inventa o cotidiano, graças às artes de fazer, astúcias
sutis, táticas de resistência pelas quais ele altera os objetos e os códigos, se
reapropria do espaço e do uso a seu jeito. Voltas e atalhos, maneiras de dar
golpes, astúcias de caçadores, mobilidades, histórias e jogos de palavras, mil
práticas inventivas provam, a quem tem olhos para ver, que a multidão sem
qualidades não é obediente e passiva, mas abre o próprio caminho no uso
dos produtos impostos, numa ampla liberdade em que cada um procura viver
do melhor modo possível a ordem social e a violência das coisas.

Apesar das críticas, as mães acreditam que a escola é um espaço educativo

compensatório para as limitações de seus filhos. É possível que por essa razão a falta de

estrutura das escolas e a carência de materiais sejam encaradas como determinantes para a

aprendizagem de seus filhos, como se vê na fala de L., citada anteriormente.

Apesar de todas as dificuldades, para a maioria das mães, a escola é a única

maneira de assegurar a integração social e profissional de seus filhos, e mesmo que as

ambições sobre o futuro sejam limitadas, representa sempre a superação das condições de

exclusão impostas pela deficiência. Desse modo, mantêm uma relação positiva com a

educação escolar oferecida aos seus filhos. É o que se depreende dos depoimentos a

seguir:

Percebo mudanças significativas e positivas também. Foi muito bom, assim
ele parar mais, ele se concentrar mais sabe, ele ouvir mais, ele não ouvia
muito, né. Tem ajudado bastante. Graças a Deus tem ajudado bastante
nesse ponto. (Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

Ele tá aprendendo muito, tá ótima essa escola pra ele, a professora adora
ele, isso tá ajudando também muito a ele. Essa escola foi uma bênção. Tá
melhorando muito ele, muito, muito, muito. Ele tá aprendendo. (Depoimento
de J., 06 de maio de 2007).

Mudou, assim, eu acho que ela aprendeu mais [...] os sinais (LIBRAS).
Porque às vezes ela queria alguma coisa e não sabia, né. Aí eu acho que
mudou [...] tem gesto que ela fala que até que o pai dela fica perguntando o
que é, eu digo, eu acho que é um sinal novo que ela aprendeu. (Depoimento
de C., 20 de maio de 2007).
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Percebe-se que, quando refletem sobre as mudanças observadas no

comportamento de seus filhos, as mães valorizam a aprendizagem escolar, mas também

esperam que a escola promova a aquisição de conhecimentos que permitam lidar com as

situações cotidianas da vida.

Para a maioria das mães, o professor é a figura mais importante para o sucesso do

processo de inclusão educacional de seus filhos. Os depoimentos a seguir revelam, na

opinião dessas mulheres, qual é o perfil necessário ao professor comprometido com a

defesa de sistemas educacionais inclusivos.

Indagada sobre o que é indispensável ao professor que trabalhe com seu filho, L.

responde:

Interesse, só isso. O interesse é tudo. Mesmo que eu não saiba, se eu me
interessar por aquilo, eu vou conseguir chegar a algum lugar. A gente não
encontra professor educador, né. Porque professores existem muitos, e
educador é outra coisa, né. [...] como é o caso de A. M., que eu nunca vi uma
professora como ela. Sinto muito não tê-la encontrado antes. [...] hoje estaria
numa série mais avançada com certeza. Porque o trabalho que ela fez em
um ano, em dez anos ele não conseguiu fazer. [...] a gente sozinho, não
consegue. (Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

A maioria dos especialistas indica que a implantação das escolas inclusivas exige

informação especializada para pais, professores e comunidade escolar. Mais que isso, ao

professor é fundamental garantir formação continuada e permanente.

Em que pese essa realidade, a fala de L., citada acima, revela outra face do

processo, não menos importante, que se refere à esfera das atitudes, das posturas e das

formas de lidar com a diversidade e a diferença significativa de cada pessoa. Para ela, o

professor precisa, antes de qualquer coisa, de “interesse”, de comprometimento. No entanto,

nos embates do cotidiano, as boas intenções não são suficientes para atender à diversidade,

pois muitas vezes, ainda que se deseje superar modelos e padrões, não se rompe de fato

com práticas excludentes por serem legítimas, culturalmente aceitas.

V. indica o que deveria ser oferecido aos professores que atuam com crianças com

deficiência:

[...] na minha opinião, esses professores teriam que ter um espaço pra eles,
sabe, aprenderem a lidar com a criança,. aprenderem [...] quando eles
receberem uma criança especial, eles não se chocarem tanto. (Depoimento
de V., 10 de maio de 2007).
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Essa mãe compreende que a realidade por ela vivenciada, caracterizada pela

ausência de oportunidade dos professores compartilharem dúvidas e inseguranças,

aprenderem com seus pares e comunicarem experiências de sucesso, representa um

grande obstáculo à inclusão educacional das crianças com deficiência.

Sua fala aponta para aquele que se constitui o recurso mais poderoso para o

desenvolvimento de escolas inclusivas: o professor, que deve ser visto como o principal ator

da própria ação de formação, formação essa que deve ser pensada a partir dos

conhecimentos e habilidades acumulados na sua prática docente.

No relato a seguir, relembrando sua história de vida, N. demonstra que

necessidades educacionais especiais podem estar presentes em qualquer etapa da vida de

pessoas com ou sem deficiência:

[...] até a gente que é normal tem dificuldade, fui aprender raiz quadrada no
segundo grau, com uma professora lá em São Paulo, uma japonesa, que
quando eu vi, eu me assustei, japonesa, agora que não vou aprender nada,
né, porque ela é exigente, inteligente, vai perder tempo comigo? e eu
aprendi, já era adulta né, e raiz quadrada a gente vê desde a sétima série né,
fui aprender no segundo grau, quer dizer, acho que eu não tenho retardo,
faltava um método que eu acompanhasse né, que eu entendesse.
(Depoimento de N., 25 de abril de 2007).

Nesse momento, N. reage contra a representação hegemônica na sociedade,

construída em função de estereótipos que dão à pessoa com deficiência o estigma da

incapacidade.

Sua fala também indica que a verdadeira cidadania depende de ações que devem

ser desenvolvidas na escola, como a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e

a criticidade.

A representação da escola como salvadora, com poder para definir o destino de

seus filhos, revelada nos depoimentos das mães, não deixa de ser, também, contestada,

com base nas realizações dos filhos no cotidiano:

[...] eu não vou exigir que ela faça uma letra bem feita, que ela arrume uma
cama bem arrumada, porque eu sei que ela, ela faz, mas no limite dela,
então, qualquer pessoa, a gente não vai exigir da pessoa o que ela não tem
pra oferecer né, é adulto, é criança, seja lá quem for, né. (Depoimento de N.,
25 de abril de 2007).

[...] a professora do G. chegou e falou pra mim: “Mas eu não posso parar a
classe pra me dedicar somente ao G.”. Aí eu disse, professora, até aí a
senhora me entendeu mal. Eu não quero que a senhora pare a classe pra se
dedicar a meu filho não, entendeu. O G. tem os limites dele. Você passa uma
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tarefa no quadro pra o G., (ele) tira, mas no limite dele, entendeu.
(Depoimento de V., 10 de maio de 2007).

Assim, as tentativas das mães para garantir aos seus filhos um lugar na escola são

estabelecidas por vezes no confronto com as regras da escola, com o objetivo claro de

assegurar a sobrevivência deles na instituição. Essas mulheres modificam as regras e as

relações entre o poder das estruturas e a vida dos que estão supostamente a elas

submetidos. (De Certeau, 2003, p.94). São capazes de negociar e pressionar pelo

atendimento dos seus direitos, demonstrando que, no limite que se impõe à participação

desses sujeitos na sociedade, detêm recursos de poder e voz para intervir nas relações de

força que se estabelecem no cotidiano da escola pública em benefício de sua família.

Categoria 4 – Violência, preconceito e exclusão

Discursos, representações, imaginários e práticas sociais de exclusão fundamentam

a vitimização das pessoas com deficiência. Essa exclusão do outro como inferior constitui-se

em construções de representações que envolvem relações de poder, no sentido de que

cada época profere percursos e discursos legais e pedagógicos na educação das crianças

com necessidades educativas especiais. Tais discursos revelam ideais e expectativas em

relação a essas pessoas que têm por base princípios e valores pautados em concepções de

mundo dominantes.

Consideradas diferentes e marcadas por estigmas e imagens negativas, sofrem

práticas de discriminação que inviabilizam ou minimizam sua participação na sociedade

como cidadãos.

Os discursos e as representações sobre a diferença das pessoas com deficiência

têm sido moral e historicamente construídos em torno do comprometimento físico ou mental,

numa perspectiva polarizada e excludente.

O outro diferente e estigmatizado representa o que se quer negar, e mesmo quando

existe a oportunidade da convivência, a marca do preconceito se revela no incômodo de se

demonstrar o que pode parecer identificação com o outro deficiente.

Para Jodelet (1998, p. 48), a diferença pela deficiência refere-se aos que:

Marcados com o selo da diferença seja ela física (cor, raça, deficiência, etc.)
ou ligadas a uma pertença de grupo (nacional, étnico, comunitário, religioso,
etc.) se distinguem no seio de um conjunto social ou cultural e podem ser
considerados como fontes de mal-estar ou de ameaça.
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Estas marcas estão presentes na fala de L. quando reflete sobre a experiência de

ser deficiente na sociedade moderna:

Todo mundo (tem que) caber naquele modelo que a gente espera, que a
gente quer. É uma violência. Eu tava estudando sobre isso, é uma certa
violência racial, né. É uma violência da exclusão do outro, seja o que for, é a
exclusão de alguém que não tenha a mesma religião que a tua, que não
tenha a mesma cor que a tua, que não tenha a mesma classe social que a
tua [...] e começa, eu acho que começa assim na escola, isso, no trabalho. E
primeiro de tudo, dentro de casa, dentro da família. Porque se você tem uma
criança que exclui o colega, ela aprendeu isso em casa que a primeira escola
da criança é a sociedade do lar. [...]. (Depoimento de L., 16 de junho de
2007).

A exclusão é vivida pela mãe como agressão, como violência. Essa violência é

dirigida não apenas às pessoas com deficiência, mas a todas as vítimas de princípios sociais

presentes nas relações desiguais existentes entre os homens e no mundo do trabalho.

Para Horkheimer e Adorno (1973, p.179), o preconceito é contrário às diferenças, e

leva o preconceituoso a uma outra identificação:

Para que se sintam alguém, essas pessoas têm necessidade de se identificar
com a ordem estabelecida e essa identificação faz-se com tanto mais agrado
quanto mais inflexível e poderosa for essa ordem. E dessa forma as
particularidades são destroçadas em função da totalidade.

A sociedade moderna demanda, também, pessoas saudáveis e eficientes para

competir no mercado de trabalho. O corpo disforme, os fracos, são um obstáculo à

produção. Os fortes sentem-se ameaçados pela fragilidade representada pelas pessoas com

deficiência, pois faz lembrar que esta é uma condição que pode atingir a todos

indistintamente.

O depoimento de L., vítima da violência do preconceito, revela a representação

social da pessoa com deficiência como pessoa inferior. Assim, ela não é aceita porque não

se deseja que seja semelhante aos “normais”. Nega-se a igualdade, porque esta remeteria a

uma situação de suposta inferioridade, como num espelho no qual se vê a possibilidade de

tornar-se também deficiente.

L. prossegue sua reflexão enfocando as relações humanas e as responsabilidades

da família e da escola na promoção de uma cultura, segundo ela, de amor ao próximo:

[...] falta o conhecimento da verdade né, conhecimento do amor, do que é o
amor, do que é respeito entre o outro, entre o próximo, quem é o meu
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próximo [...] e parte de casa pra escola. Se o meu filho está trazendo algum
tipo de rejeição para com o outro, é porque em casa tem alguma coisa
errada. E aí é onde a escola entra para tratar não com a criança, mas com os
pais também, certo. (Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

A voz de L. indica que, para além do discurso da tolerância, que pode encobrir um

sentimento implícito de suportar, agüentar, é necessário que família e escola se manifestem

com solidariedade em relação às diferenças, pois estas são a essência de todos os seres

humanos.

As atitudes preconceituosas geram enorme sofrimento às pessoas com deficiência e

suas famílias, repercutindo significativamente na mãe:

Já me angustiei muito, não por ele, mas pela situação com que ele se
encontra, né. De até de maus tratos em escola [...] coisas frustrantes pra
uma criança passar [...]. Hoje tem sido mais fácil, tem sido mais passável, né.
Tem coisas, hoje em dia, que a gente escuta e faz que não escuta. Não afeta
mais. Não afeta mais porque a gente já criou uma carapaça, como diz a
história. E já tem um escudo, de certa forma. Mas, assim, ainda é difícil, né.
(Depoimento de L., 16 de junho de 2007).

A violência sofrida pelo filho é sentida com intensidade pela mãe, assim como toda

depreciação a ele dirigida é também a depreciação de si própria. Revelado em todas as

vozes, percebe-se que o preconceito social é o que mais aflige as mães. Com relação ao

depoimento de L., citado acima, vê-se que mesmo quando “faz que não escuta”, e diz que

certas coisas “não afetam mais”, permanece incomodada e pressionada pela forte influência

do meio social hostil.

Experiência semelhante é relatada por V. no depoimento a seguir:

Tive que enxergar a sociedade com eles jovens, até por que a sociedade não
é nem culpada de reagir assim, por causa de meus filhos. São pessoas que
não tiveram oportunidade de estudar, são pessoas também muito ignorantes,
né. Já passei muita coisa principalmente dentro do ônibus ou em fila de
banco, de supermercado [...] “Ah, é seu filho?”. Eu digo, é meu filho. Meu
filho não é doido e eu gostaria que você respeitasse. “O que é que ele tem?”.
Eu digo, ele é uma criança especial [...]. Então, você como se julga uma
pessoa normal, entendeu, respeite a especialidade dele. (Depoimento de V.,
10 de maio de 2007).

A fala de V. revela que o medo, o preconceito e a discriminação estão presentes em

toda parte: nas ruas, nos estabelecimentos comerciais, nos transportes, nas instituições de

ensino, no mercado de trabalho. Há, desse modo, a tendência de se representar a pessoa
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com deficiência somente a partir de sua diferença, como se vê na pergunta “o que ele tem?”,

dirigida à mãe.

V. prossegue em seu depoimento:

Então, as pessoas, não sei se elas se sentem agredidas, outras pedem
desculpas, outras olham pra mim com a cara feia, enfim. Tento fazer que isso
não me faça mais chorar, que isso não me deixe mais deprimida, que isso,
eu não olhe pra o meu filho e sinta pena dele, por que o meu filho não é
digno de pena, é digno de respeito entendeu, assim eu aprendi nesses anos
todos, aprendi a lidar com isso [...]. (Depoimento de V., 10 de maio de 2007).

Novamente a verbalização do sofrimento infringido pelo preconceito, pelo olhar que

estigmatiza, que rotula, que vê apenas limitações e desconhece potencialidades e

capacidades. Outra vez o conflito com o estranhamento do outro diante da deficiência.

O que parece perturbar o contato com as pessoas com deficiência é o fato de não

se saber como lidar com elas. Quando se identifica alguém pelo rótulo, a relação se dá com

ele, não com o sujeito. Nesse contexto, V. procura não se deprimir, no entanto, não assume

postura defensiva para evitar o sofrimento, optando pelo enfrentamento das dificuldades

impostas pelo preconceito, numa atitude que é decisiva para a mudança nas relações entre

a sociedade e as pessoas com deficiência.

O posicionamento de V. pode ser melhor compreendido novamente a partir das

reflexões de De Certeau (2003) em “A invenção do cotidiano”.

Para ele, os sujeitos submetidos à estrutura social “[...] supostamente entregues à

passividade e à disciplina”, rebelam-se, o que indica que a vida cotidiana não é

simplesmente repetição e reprodução da estrutura social abstrata dos dominantes.

Para De Certeau (2003), as práticas do cotidiano, em que pese seus aspectos

organizáveis, quantificáveis e classificáveis, em função do que nelas é repetição, esquema e

estrutura, são desenvolvidas em circunstâncias que definem modos diversos de usar as

coisas ou as palavras.

O preconceito que vitima as pessoas com deficiência se constitui de diferentes

formas. O depoimento de V, a seguir, retrata uma delas:

[...] a sociedade não abre o espaço pra participação, não abre. Você não vê
na mídia, na televisão, rádio, você não vê. É impressionante isso, você vê o
que não tão fazendo [...] mas é difícil você vê uma reportagem a favor do
especial [...] (Depoimento de V., 10 de maio de 2007).
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A televisão forja valores e constrói representações hegemônicas por meio de seus

programas. Sua mensagem sobre o ser deficiente veicula estereótipos diversos a partir de

matérias supostamente de interesse social, informações imprecisas e personagens

caricatos, nos quais predominam discursos preconceituosos e sensacionalistas. Na maioria

das vezes, as notícias sobre as pessoas com deficiência as retratam como vítimas,

enfocando a impotência e a dependência, perpetuando a discriminação.

No contexto educacional, a exclusão e a discriminação do aluno não padrão é uma

realidade que não se apresenta apenas caracterizada pelo não acesso ou pela evasão, mas

também pela permanência excludente, ou seja, no processo interno e cotidiano da prática

pedagógica escolar.

O relato de V. demonstra essa realidade:

Teve um colégio que eu cheguei a colocar o G. e eles ficaram apavorados
“Mas o que é isso?” “Essa doença pega?” (perguntou a professora). Eu digo,
gente não se trata de uma doença, isso se trata de uma especialidade, né.
Meu filho não é um doente. (Depoimento de V., 10 de maio de 2007).

A referência à doença e sua associação com a pessoa com deficiência pode ser

entendida como uma forma de patologização do indivíduo, em torno do qual há um

imaginário que vincula a deficiência à doença.

A fala da professora, citada pela mãe, revela a representação da pessoa com

deficiência como incapaz de aprender, cristalizada no discurso que passa pelo medo e pela

reação de não aceitação. O medo e a insegurança se estabelecem por não saber o que

fazer e por não acreditar na capacidade de aprender da criança.

A condição da pessoa com deficiência favorece o preconceito por sua diferenciação

em relação aos padrões físicos e intelectuais que se definem em função do que se considera

falta ou impossibilidade. Privilegia-se um aspecto ou atributo da pessoa, transformando a

diferença em exceção.

O apelo para a convivência com a diferença postulado pela educação inclusiva

confronta-se com uma realidade marcada, ainda, por conflitos, preconceitos e

discriminações de gênero, etnia, religião, entre outros.

As representações sobre as pessoas com deficiência como “estranhas”, “doidas”,

“doentes”, “anormais” está presente na fala da professora, assim como no convívio social.

Desse modo, o processo de construção de representações excludentes sobre as

pessoas com deficiência se apresenta como uma problemática ético-política, envolvendo

conflitos, contradições e relações de poder. Os discursos dualistas, que viabilizam a
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construção do imaginário da discriminação social, devem ser desconstruídos a partir da

valorização da heterogeneidade e da diversidade.
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Considerações finais

Nesse momento é oportuno retomar o objetivo geral deste estudo para, em seguida,

apontar os principais resultados da análise dos depoimentos, assim como as possíveis

contribuições para a área da educação.

O presente trabalho teve o objetivo de analisar as representações sociais

construídas pelas mães sobre o processo de inclusão educacional vivido por seus filhos com

deficiência no município de João Pessoa.

Fundamenta esta pesquisa a convicção de que a compreensão das representações

sociais das mães acerca do processo de inclusão educacional é um indicador do que se

precisa conhecer para analisar, preencher lacunas, corrigir equívocos, redimensionar e

aprimorar o trabalho pedagógico cotidiano com essas crianças.

O contexto no qual se desenvolveu a pesquisa é a escola pública regular, ambiente

complexo que exige do pesquisador aproximações e distanciamentos para que se visualize,

de forma crítica, ações e significados às vezes desconhecidos para os participantes. Esse

movimento também permite o olhar diferenciado para problemas já conhecidos e o repensar

sobre questões relacionadas à escolarização das pessoas com deficiência.

A deficiência é um fenômeno humano individual e social. Sua determinação

depende, em grande medida, das representações sociais de cada comunidade, em

diferentes momentos históricos e do desenvolvimento econômico, político e científico da

sociedade.

Evidencia-se, nesta pesquisa, que por muito tempo as práticas pedagógicas eram

demasiadamente excludentes, uma vez que se acreditava que as crianças com

necessidades educativas especiais não teriam capacidade para aprender. Assim, esses

sujeitos não tinham acesso às instituições sociais e seus apoios institucionais.

Progressivamente, articulado com movimentos sociais mais amplos, o paradigma da

inclusão educacional das pessoas com deficiência ganha força a partir do final do século XX.

Neste estudo, nota-se que a inclusão não se constitui de forma linear, uma vez que

nas vozes das mães observa-se que o paradigma da integração, marcado pela dicotomia

educação comum x educação especial, ainda exerce forte influência na estruturação de

práticas e representações na escola pública regular.
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As representações influenciam no cotidiano, nas tomadas de decisão, nas atitudes,

nas práticas sociais. Tais representações não são fixas, transcendem o aparente, posto que

se relacionam às experiências dos sujeitos, nas suas relações com a realidade.

Desse modo, a resignificação do paradigma da integração para o da inclusão

envolve uma mudança de representação que contemple a valorização e o respeito à

diversidade. Pressupõe rupturas, crises e incertezas que apontam para uma complexa rede

de desafios a serem enfrentados e superados.

É correto afirmar que os movimentos de contradição e instabilidade vividos na

escola são marcas da contemporaneidade, da convivência com a diversidade ao mesmo

tempo com o fenômeno da homogeneização cultural.

A esse respeito Moita Lopes (2002, p.36) argumenta:

Isso é um reflexo das grandes mudanças sociais, culturais, políticas,
econômicas e tecnológicas em que vivemos, que têm trazido à tona, dia-a-
dia, a problemática dos gêneros, das sexualidades, das nacionalidades, das
etnias, dos territórios, das subjetividades, das diferenças, das identidades
profissionais [...] nos vários espaços institucionais em que atuamos (na
escola, nos hospitais, nas famílias, nas igrejas, na mídia, etc.) em um
momento da história que muitos caracterizam como modernidade tardia ou
pós-colonial no qual impera uma grande reflexibilidade.

O momento atual influencia diretamente a produção de novas identificações globais

e locais, marcadas quase sempre pelo conflito gerado pela desconstrução de certezas e

pela produção de novas representações.

As certezas são substituídas por novas indagações, o que possibilita um novo olhar

sobre a deficiência, a pessoa com deficiência e suas potencialidades, ao mesmo tempo em

que gera a insegurança observada nos discursos das mães sobre o processo educativo de

seus filhos.

A assimilação do paradigma da inclusão educacional está, portanto, sujeito à

transformação do processo representacional acerca da educação das pessoas com

deficiência, uma vez que estas orientam os comportamentos, as comunicações e as

relações sociais entre os grupos.

Desse modo, ouvir as vozes das mães da criança com deficiência torna-se

primordial para o entendimento das inter-relações entre o saber cotidiano das

representações sociais e o saber científico presente no processo educativo. Permite,

também, descobrir a relação entre conhecimento e cultura que perpassa a problemática das

diferenças e desigualdades sócio-culturais para além dos muros da escola.
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Nas várias histórias narradas pelas mães, que se constroem de maneiras diversas,

cada uma única em si, um componente semelhante, a presença da deficiência no seio

familiar, levando a criança a caminhos diferentes, posturas e expectativas familiares também

diferentes, a depender de como cada sujeito vive a experiência no cotidiano.

Emergem de suas vozes representações que atribuem significações ao papel da

mulher e mãe, às condições biológicas, psicológicas e sociais da pessoa com deficiência,

assim como aspectos relacionados ao contexto escolar, o papel da escola na vida de seus

filhos, a qualidade da educação ofertada na escola pública regular, o preconceito e a

discriminação. Diferentes posturas coexistem e orientam diferentes representações e

práticas sociais.

Destaca-se nos seus discursos a representação da mãe como principal responsável

pelos cuidados com o filho com deficiência. As mulheres ouvidas na pesquisa assumem o

papel de principais provedoras das necessidades de seus filhos, situação que implica muitas

vezes dedicar-se integralmente à família, abrindo mão do mundo do trabalho, de sonhos,

desejos e necessidades pessoais. Mesmo quando há referência à tensão gerada por este

contexto na relação entre marido e mulher, esta é associada muito mais ao cumprimento de

suas obrigações como mulheres e mães, ou seja, situações alheias às vontades de seus

maridos.

A partir da experiência e da convivência com seus filhos deficientes, este estudo

observou mudanças na postura das mães frente à deficiência - da rejeição à aceitação.

Nesse processo, evidenciou-se que em diversas ocasiões e em diferentes contextos

(na família, no médico, na escola, na relação com os companheiros e profissionais

especializados), a necessidade de estima e confiança demonstrada por essas mulheres

poderia ser atendida.

Com relação ao processo de inclusão educacional dessas crianças, percebe-se o

esforço por parte das instituições de ensino para ampliar o debate acerca da proposta

inclusiva, na medida em que as escolas públicas acolhem cada vez mais crianças em

situação de risco social, dentre elas as com deficiência.

A reflexão que surge da análise dos depoimentos permite vislumbrar que o aluno

com deficiência pode ser acolhido ou não, dependendo das crenças, informações, opiniões,

imagens e representações construídas tanto na escola como no contexto social mais amplo.

A esse respeito, nas experiências de inclusão educacional vividas pelas mães

entrevistadas, é possível reconhecer que o contexto investigado é marcado por atitudes e

opiniões desfavoráveis à construção de sistemas escolares inclusivos e por discursos que se
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fundamentam no despreparo do professor, da escola regular, da família e fundamentalmente

do aluno.

As vozes das mães apontam para um cotidiano escolar ainda marcado por práticas

excludentes, mesmo que na escola pública de orientação inclusiva o convívio com a

diferença possa favorecer o surgimento de representações que desconstruam a imagem de

incapacidade associada à pessoa com deficiência. Suas falas revelam que no espaço

institucional da escola o aluno com deficiência é encarado como um problema.

Desse modo, vislumbra-se que estar incluído na rede regular de ensino não garante

o pleno exercício dos benefícios que o projeto de uma escola para todos pode proporcionar.

As estratégias de inclusão presentes nos depoimentos analisados confirmam que nas

escolas investigadas, o tempo todo, está claro quem é o diferente e quem é o normal,

configurando-se assim a exclusão pela inclusão.

Ouvir as mães permite conhecer como é a educação oferecida a esse grupo e inferir

como ela poderia ser modificada para acomodá-lo e para criar os serviços necessários à sua

aprendizagem. A esse respeito, seus discursos revelam preocupação e angústia constantes

com o insucesso escolar e com o aparente descaso da escola com a educação de seus

filhos.

Refletindo sobre a inclusão educacional vivenciada, assinalam que, antes de tudo,

para se obter sucesso na aprendizagem é fundamental a “preparação” e o “interesse” do

maior artífice do processo de inclusão educacional das pessoas com deficiência que é o

professor.

Transformar a realidade descrita pelas entrevistadas significa compreender como a

criança com deficiência constrói seu saber a fim de se prover ambientes de aprendizagem

significativos para esses alunos a partir de práticas que rompam com o modelo individualista

e homogeneizado da rotina pedagógica. Significa, também, pensar a educação como um

conjunto de ações e metas para todos os alunos, onde os professores estejam preparados

para a diversidade e necessidades presentes no contexto escolar.

Sabe-se, todavia, que o atendimento à diversidade não depende exclusivamente da

vontade, pois exige a elaboração de estratégias que contribuam para o estabelecimento de

novas relações teóricas e práticas que favoreçam a construção de concepções alicerçadas

na aceitação, no respeito e no atendimento à necessidade e potencialidade humanas.

Dar ouvidos aos participantes desse processo (professores, mães, pessoas com

deficiência etc.) é importante, pois, ao externarem suas opiniões em relação à inclusão por

eles vivenciada, revelam-se os seres subjetivos, onde residem as origens dos obstáculos e
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também as possibilidades de transformação das relações sociais em direção a uma prática

educacional efetiva para todos.

Esse processo depende da construção de parcerias, da troca de idéias, sentimentos

e experiências, como as veiculadas nas vozes das mães que participaram desta pesquisa.

Esses fragmentos de histórias de vida revelam que as bases históricas e culturais

da deficiência tiveram a marca da discriminação, do preconceito e da rejeição, ao mesmo

tempo em que evidenciam o estigma social como o que mais preocupa essas famílias.

A escola que está representada nessas experiências é marcada por práticas sociais

que favorecem a exclusão e a rejeição da diferença, o que contribui para o aparecimento ou

manutenção do estereótipo calcado na falta e na deficiência.

Os depoimentos das mães revelam no contexto investigado a representação do

aluno com deficiência como incapaz, noção essa diretamente relacionada com estereótipos

criados no imaginário das pessoas pelas narrativas sobre as deficiências marcadas pelo

desinteresse ou dificuldade da sociedade em lidar com a diferença.

Percebe-se que um fator determinante para o surgimento do preconceito, além da

herança cultural acumulada na sociedade ao longo da história, relaciona-se à falta de

conhecimento sobre a problemática da diferença das pessoas com deficiência.

Somente através do conhecimento sobre as condições da deficiência, da dimensão

do sujeito, das atitudes e representações da sociedade será possível efetivar ações que

garantam o acesso e a permanência desses alunos na escola.

Para tanto, é imperativo a reunião de interesse comuns em forma de movimentos

organizados (as táticas as quais se refere Certeau, 2003) que assegurem às pessoas com

deficiência o direito à educação a fim de que a sociedade possa vê-las numa outra

perspectiva.

Os discursos veiculados nessa pesquisa, como não poderia deixar de ser, revelam

que cada aluno possui dificuldades e capacidades, histórias de vida diferentes, famílias

diferentes, ou seja, cada um é um sujeito singular.

Assim, a inclusão educacional de crianças com deficiência na rede pública regular

pode contribuir para a qualidade do ensino pois promove a diversidade, favorece a

cooperação, o diálogo entre os diferentes que surge com a convivência e com o

compartilhamento de direitos e deveres, experiências de sucesso que são pressupostos

educacionais válidos para todos.

Este estudo aponta inferências e idéias que estão em desenvolvimento na

sociedade atual. A possível contribuição deste trabalho é a de lançar luz sobre o processo
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de escolarização da pessoa com deficiência a partir do ponto de vista dos incluídos. A

análise empreendida indica que em contextos minoritários um modelo único de ensino, como

o que se apresenta descrito nos depoimentos das mães, não contempla a complexidade que

envolve o viver e o lidar com as pessoas com deficiência, tendo, portanto, potencial para

contribuir para a área da educação.

Ouvir a voz dessas mães possibilitou conhecer fragmentos de histórias de vida que

revelam a trajetória de seus filhos com deficiência na escola pública regular a fim de

possibilitar novo sentido e propiciar mudanças na história da educação das pessoas com

deficiência.

A inclusão leva em consideração a multidimensionalidade da vida e a interconexão

histórica entre os eventos que a compõem. Propõe o encontro da subjetividade humana com

a trama histórica, o cotidiano, o social, o cultural, ou seja, representar o mundo a partir de

origens, valores e sentimentos diversos.

A inclusão escolar trata de um projeto que contesta as categorizações, a

fragmentação do conhecimento e semeia a experiência da diferença, da pluralidade como

oportunidade que a escola deve ofertar aos alunos e profissionais da educação para se

libertarem de preconceitos e do individualismo, construindo-se uns aos outros.

A escola pode, finalmente, se constituir no espaço privilegiado para o sujeito adquirir

o saber que lhe permita conhecer, exigir e exercer seus direitos, portanto, pensar na

inclusão educacional é pensar na conquista da cidadania.
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