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CONVIVENDO COM A DIVERSIDADE:
a inclusão escolar da criança com

deficiência intelectual

                                         Cristiane Teixeira Sampaio
 Sônia Maria Rocha Sampaio

INTRODUÇÃO

A opção pela escola inclusiva foi oficialmente assumida por diversos paí-
ses, através da Declaração de Salamanca (1994). O reflexo deste movimento pela
inclusão está visivelmente expresso na legislação brasileira, que se posiciona
pelo atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais preferen-
cialmente em classes comuns da escola, em todos os níveis, etapas e modalida-
des de educação e ensino (BRASIL, 1999).

Entretanto, apesar da justiça da proposta de não se excluir uma criança
do acesso à educação por sua singular condição física ou mental, o que percebe-
mos é um total despreparo da sociedade em geral e das escolas em particular
para empreender a tarefa de transformação que a inclusão exige.

Diante das constantes referências às dificuldades de implantação de um
projeto inclusivo, é importante considerar não só os entraves político-pedagógi-
cos, mas também as vivências estimulantes e frustrantes surgidas no cotidiano
das relações estabelecidas entre os participantes da comunidade escolar.

Assim, visando abordar o tema da inclusão dando vez e voz aos atores
sociais a quem foi atribuído colocarem-na em prática, realizamos um estudo
que buscou descrever e analisar as experiências de professoras acerca da inclusão
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de crianças com deficiência intelectual em classes regulares de uma escola pú-
blica do ensino fundamental. Procuramos assinalar os possíveis aspectos subje-
tivos envolvidos na prática docente com o aluno com deficiência e suas
consequências para a implantação da proposta inclusiva. Além disso, propomos
identificar o que elas consideravam como fatores situacionais facilitadores (ou
dificultadores) para a viabilização desta proposta pedagógica no contexto da
educação pública.

INCLUSÃO X INTEGRAÇÃO

Por volta de 1960, a institucionalização das pessoas com deficiência co-
meçou a ser criticamente examinada, baseando-se em dados que revelavam sua
ineficiência para favorecer a preparação ou a recuperação delas para a vida em
sociedade. Assim, a contemporaneidade produziu o confronto entre dois eixos
conceituais em relação à educação da criança com deficiência: a integração e a
inclusão.

Tanto a integração como a inclusão propõem a inserção educacional da
criança com deficiência, só que a inclusão o faz de forma mais radical, completa
e sistemática. Trata-se de uma concepção político-pedagógica que desloca a
centralidade do processo para a escolarização de todos os alunos nos mesmos
espaços educativos.

Para uma efetiva implementação do modelo inclusivo na educação, faz-se
necessária uma profunda reorganização escolar, que requer, entre outras medi-
das, a redução do número de alunos por turma, nova infraestrutura e a constru-
ção de novas dinâmicas educativas. A complexidade envolvida neste processo
reforça a importância da formação dos professores, que se torna um fator-chave
para propiciar as mudanças exigidas pela educação inclusiva (ARANHA, 2000,
2001; GLAT; MAGALHÃES; CARNEIRO, 1998; MANTOAN, 1997, 2000;
MARCHESI; ECHEITA; MARTIN, 1995; MARTINS, 2002; TESSARO, 2005,
entre outros).

REFERENCIAIS TEÓRICOS

A complexidade das questões educativas, em geral, e da educação inclu-
siva, em particular, justifica a adoção de uma abordagem de inspiração
multirreferencial, que propõe a leitura plural da realidade fazendo uso da con-
corrência de referências distintas que devem guardar suas respectivas indepen-
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dências enquanto contribuições à compreensão polissêmica do objeto seja ele
prático ou teórico (SAMPAIO, 2002).

Para subsidiar nossas reflexões, reportamos-nos às contribuições da teoria
histórico-cultural de Vygotsky e da psicanálise, buscando sua articulação com a
questão da educação inclusiva.  Em relação à psicologia histórico-cultural, des-
tacamos três aspectos: a importância da heterogeneidade na sala de aula, o
papel mediador do professor e a abordagem de Vygotsky (1997) sobre a ques-
tão da deficiência através da defectologia.

Quanto à psicanálise, apresentamos possíveis interlocuções com o campo
da educação, através dos conceitos de narcisismo e transferência (FREUD, 1914,
1933/1990; KUPFER, 1997, 2001, entre outros). Focalizamos nossa atenção
sobre os efeitos psíquicos que a deficiência pode causar tanto na pessoa que a
possui, como naqueles com quem ela se relaciona. As evidências da falha no
outro abalam psiquicamente os seres humanos, pois a pessoa com deficiência
converte-se na prova incontestável da fragilidade do ser humano (AMIRALIAN,
1997; CARPIGIANI, 1999; MOLINA, 2001).

CAMINHOS METODOLÓGICOS

A estratégia de pesquisa escolhida foi o estudo de caso de cunho
etnográfico. As participantes foram oito professoras de uma escola pública re-
gular da rede municipal.

Após um período de observação, etapa importante para traçar linhas de
ação e reduzir a distância entre a pesquisadora e os participantes, iniciou-se as
entrevistas semi-estruturadas. Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de
análise de conteúdo temática.  As categorias foram sendo construídas em um
processo de retorno constante aos dados, até chegarmos a uma proposta final.
Trechos e expressões retiradas literalmente das entrevistas estão destacados com
aspas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho da análise dos dados nos levou a estabelecer cinco categori-
as: como as professoras qualificam e problematizam a inclusão no cotidiano
da escola; sendo um professor inclusivo; paradoxos da inclusão; sentimentos
despertados pela convivência com a deficiência e formação para a educação
inclusiva.
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A inclusão da criança com deficiência intelectual na escola regular é con-
siderada, pelas professoras, como uma proposta justa, uma “evolução da socie-
dade”, como disse uma delas e, igualmente como oportunidade de desenvolvi-
mento.

Há um reconhecimento de que a educação inclusiva está pautada em
princípios educativos. No entanto, apesar de conhecerem as justificativas pe-
dagógicas para a implementação da educação inclusiva, algumas professoras
deixaram claro o caráter obrigatório, legal, para aceitarem os alunos com de-
ficiência.

De forma unânime, as professoras afirmaram que se sentem despreparadas
para trabalhar com essas crianças. Além disso, o grande número de alunos na
sala também foi mencionado como um óbvio fator dificultador da inclusão.

O reconhecimento dos benefícios da escola inclusiva para a criança com
deficiência em termos de socialização e autonomia é quase uma unanimidade
nos relatos. Outra consequência positiva da inclusão ressaltada por elas é a opor-
tunidade criada pela interação entre a criança com e sem deficiência, para que
sejam trabalhados não só questões relativas a diferenças, direitos e deveres, mas
também o incentivo ao trabalho em grupo.

As participantes indicaram quatro eixos que caracterizam a postura de
um professor inclusivo: valorização da singularidade do aluno e respeito a seu
ritmo, ressaltando suas possibilidades, e não apenas sua deficiência; atenção ao
vínculo professor-aluno, uso adequado e não estigmatizante do diagnóstico e a
presença de um desejo de aprender vibrante no professor, a fim de que esteja
aberto para buscar alternativas de intervenção diante da inegável dificuldade
em aprender dos alunos com deficiência.

Entretanto, ao lado do discurso sobre as possibilidades de uma prática
pedagógica inclusiva, também encontramos exemplos de estratégias inadequa-
das e dúvidas sobre como lidar com essas crianças que também apontam para
concepções equivocadas sobre o que sejam estratégias de cunho inclusivo.

A preocupação de algumas entrevistadas com a “professora do ano se-
guinte”, aquela que daria continuidade ao trabalho iniciado por elas, demonstra
a importância da postura pessoal do professor ante a inclusão, uma vez que a
escola parece ter uma proposta inclusiva, ainda que muitos não a adotem.

Não foi incomum identificarmos uma ambivalência no discurso das pro-
fessoras sobre o tema: afirmam aceitar a inclusão, mas fazem a ressalva “a de-
pender do caso.” O comprometimento intelectual severo e o comportamento
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agressivo são considerados ou, ao menos sinalizados, como podendo ser motivo
para negar o acesso da criança com deficiência à escola.

Constatamos então que, apesar de admitirem os benefícios da inclusão,
as professoras são enfáticas ao apontarem as dificuldades para receber os alunos
com deficiência intelectual. Para elas, o grande entrave é se há ou não o “avanço
cognitivo”.

De acordo com o foco de nosso estudo, incentivamos as professoras a
falarem dos sentimentos vivenciados na convivência com a criança com defici-
ência e as reflexões pessoais que esta experiência lhes suscitou.

Um dos sentimentos mencionados pelas professoras foi o medo, relacio-
nado a uma reação “natural” diante de situações novas; a deficiência é percebida
como algo desconhecido, que pode deixar o professor “assustado” e despertar a
tão conhecida resistência às mudanças. Outra referência ao medo surgiu diante
do receio de uma possível reação agressiva de uma aluna, na qual a entrevistada
associa deficiência mental e agressividade, como se uma justificasse a outra.

Quanto a essas possíveis reações de angústia diante da deficiência, o pro-
fessor é afetado como qualquer outra pessoa inscrita em uma sociedade que
cultua a beleza física e o ideal de completude. Porém, ao professor, é atribuída a
tarefa de ensinar a essas crianças, baseado numa visão de educação que valoriza
muito a aprendizagem acadêmica e o avanço cognitivo.

As professoras parecem defrontar-se com um sentimento de fracasso ao
constatar que o conhecimento que possuem não se aplica a estes alunos que
encarnam a radicalidade da diversidade. Elas falam desse incômodo de diferen-
tes formas: “frustração” por não constatarem avanço cognitivo; necessidade de
que “percam” a fantasia de que as crianças com deficiência aprendam do mesmo
jeito; “professor é ansioso, quer resultado.”

Entretanto, é interessante ressaltar que também colhemos depoimentos
falando que o trabalho junto a essas crianças também pode ser uma boa oportu-
nidade de obter gratificação com a profissão. As professoras constatam a impor-
tância de sua mediação para o desenvolvimento da criança em termos de com-
portamentos adequados à convivência social e, a depender do caso, também
progressos, ainda que mais lentos, rumo à alfabetização.

Quanto à questão da formação dos professores para educação inclusiva,
dois grandes temas caracterizam a opinião das participantes sobre o assunto:
tanto elas demandam uma formação específica, isto é, informações gerais sobre
as deficiências, quanto salientam a importância de uma formação que desenvol-
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va uma “visão da inclusão”, ou seja, a aceitação das diferenças, o respeito à
singularidade.

Este conhecimento sobre as características das deficiências pode provocar
uma visão generalista que desconheça as singularidades de cada caso. Por outro
lado, como o desconhecimento alimenta o preconceito, parece-nos indicado
constar informações sobre as deficiências num programa de formação, visando
questionar ideias preconcebidas e tão comuns em relação a esta população.

Porém, além destas discussões sobre conhecimento técnico e concepções
pedagógicas, acreditamos que toda a mobilização afetiva provocada pela inclu-
são da criança com deficiência nas escolas exige que uma outra perspectiva deva
ser considerada na formação para a educação inclusiva.

Constatamos o quanto pode ser desorganizador para a escola a chegada
dessas crianças “diferentes” e que é notório o sentimento de desamparo na fala
das professoras entrevistadas, daí a importância de implantar propostas de for-
mação que também se preocupem com um acolhimento das dificuldades en-
contradas pelos professores (BASTOS, 2005; VOLTOLINI, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidentemente que a proposta de inclusão envolve a sociedade como
um todo e precisa de condições objetivas para que seja colocada em prática,
entre elas, a valorização da educação e, consequentemente, o reconhecimento
da importância do trabalho do professor, mediante formação adequada,
reestruturação da carreira docente e melhores salários. Entretanto, consoante
com os objetivos deste estudo, buscamos ressaltar os componentes subjetivos
da prática docente, o que não significa dissociá-los das condições sócio-histó-
ricas que a envolvem.

Observamos que não se trata apenas de os professores conhecerem mais
sobre deficiências ou como ensinar a esses alunos, mas de criar espaços para que
reflitam como são afetados por esta convivência. Assim, enquanto as professo-
ras falam de um despreparo de ordem pedagógica, salientamos que também
está em jogo um despreparo psíquico para lidar com a realidade, às vezes tão
difícil de aceitar, que a deficiência traz, justamente, por denunciar os limites do
corpo a que todos nós estamos sujeitos, como também, no caso da prática do-
cente, apontar os limites de uma prática pedagógica que privilegia as aquisições
cognitivas.
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Trabalhar com crianças diferentes da norma exige do professor novos
posicionamentos, não só no plano pedagógico, mas, igualmente, no plano éti-
co. Portanto, acreditamos que o acolhimento e a escuta da angústia dos profes-
sores que convivem com a diversidade, em suas mais variadas acepções, deve ser
um aspecto fundamental de uma formação para a educação inclusiva.
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